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காந்தி	 காலம்	 கடந்தவரா-	அவர 	 நைட ைறக ம்	 சிந்தைனக ம்	இன் ள்ள
உலகிற் 	ெபா த்தமற்றைவயா	எனத்	ேத வதற்காக	காந்தி	ஆக்கங்களி ம்	அவர்
றித்த	 எ த் க்களி ம்	 பயணிக்க	 ஆரம்பித்ேதன்.	 காந்தி	 மிகப்

ெபா த்தமானவர்-	 என்னால்	 ஒ க்கணம்	 ட	அவர்	 ேபால்	 நிற்க	 யவில்ைல
என்பைத	 உணரத் வங்கிேனன்.	 காந்திையக்	 கண் ணர்தல்	 எனத் வங்கி	 என்
அகங்காரத்ைத-	 உண்ைம	 றக்கணிப் கைள-	 பல	 த ணங்களில்	 பிசிரற்ற
மா டேநயம்	 ெதாைலத்தைத	 என்னால்	 கண் ணர ந்த .	 இக்கட் ைரகைள
எ திப்பார்த்ததில்	என 	 ணப்ேபாதாைமகளின்	 நீள்	 வர்கைள	காண ந்த .
என 	 அைதரியத்ைத	 கண்டறிய	 ந்த .	 ேபச் க் ம்	 ெசய க் ம்	 இைடேய
எப்ேபா ம்	 நீ ம்	 இைடெவளிைய	 ைறக்க	 யாைமைய	 உணர ந்த .
மனத் க்கண்	 மாசிலன்	ஆதல்	 என்பதில்	 ப ேதால்வி	அைடந் ள்ளைத	 உரக்கச்
ெசால் ம்	ைதரியத்தால்	ஆகப்	ேபாவ 	ஏ மில்ைல.

இங் 	இடம்ெபற் ள்ள	 கட் ைரகள்	 என 	இைணயதளத்தில்	 கடந்த	 சில	 மாத
இைடெவளிகளில்	ெவளிவந்தைவகள்தான்.	கட் ைரகைள	ெதா த்தால்	எனக்
மட் மில்லாமல்	ேவ 	எவ க் ம்	 ட	சற் 	உதவியாக	இ க் ேம	என்கிற	ஆைச
உந் தலால்	 ’காந்திையக்	 கண் ணர்தல்’	 த்தக	 வ வமாக	 வ கிற .	 ேம ம்
காந்தியின்	150	ஆண் கள்	என்கிற	 ழ ம்	இந்த	ஆர்வத்திற் 	காரணமாயிற் .

வாழ்க்ைக	 என்ப 	 கடைமக்கான	 காலம்	 என்பைத	 தாேன	 வாழ்ந் காட் 	 தன்
வாழ்நாட்களில்	 உணர்த்தி ம்	 ெசன்றவர்	 காந்தி.	 தன்ைன	 உணரச்ெசய்தி ம்,
தன்ைன	 பிரதிபலிக் ம்	 ,	 தன்ைன	 மாற்றத்திற் ள்ளாக் ம்	 ெதாடர்	 நிகழ்வாக
காந்தி	அரசியைல	உணர்ந்தார்.	 யத்ைத	ேத ம்	மனிதன்	ஒ வரின்	நன்ெனறியின்
ெவளிப்பாடாக	அரசியைல	அவர்	 ரிந் ெகாண்டார்	.

ரட்சியின்	 மதிப்ைபவிட	 மதிப் களின்	 ரட்சிைய	 அவர்	 வலி த்தினார்.
நன்ெனறிக்கான	 ரட்சி	 அவசியம்.	 உண்ைமையத்	 ேதடல்	 என்ப 	 அதிகார
ஆைசயில்லாத	 நிைலயில்தான்	 சாத்தியமா ம்.	 கடைமைய	 அைனவ ம்
ெசய்ேவாமானால்	உரிைமகள்	வசப்ப ம்	என்கிற	வரிகைள	இக்கட் ைரகளில்	நாம்
காண ம்.

அகிம்ைச	 உலகா ம்	எனில்	ெபண்வழி	 உய்வாகேவ	அ 	 உலகில்	மல ம்	என்றவர்
காந்திஜி.	 உள்ளத்ைத	 ஆட்ெகாள் ம்	 அ ர்வ	 ஆற்றல்	 ெபண்கைளப்ேபால்
ஆண்க க் 	 வ வதில்ைல	 என்ப ம்	அவர 	 மதிப்பீ .	 மைனவி	 ேதாழியாதல்
ேவண் ம்.	 அவள்	 காண்ட்ராக்ட்	 அ ைமயல்ல	 என	 அ பவ	 வழிேய	 அறிந்



ெசான்னவர்	காந்தி.

அறிெவனில்	அ 	ஆங்கிலம்	 என	 க திக்ெகாள் ம்	 ேநாய்	 றித் ம்	 ேபசியவர்
காந்தி.	 ெபற்ேறாரிடமி ந் 	 ெபறேவண் யைவ	 ெசாத்ைதவிட	 நன்னடத்ைத
நற் ணங்கள்தான்	என்பைத	ச கம்	கற்கேவண் ேம	என	ெசயல்பட்டவர்	காந்தி.

வி தைலக் 	பின்னர்	ெப ம்	விஷயங்களில்	மட் ேம	கவனம்	 விந் வி ம்-	சி
விஷயங்கள்	 (little	 things)	 உதாசீனமாக்கப்பட் வி ம்	என்கிற	கவைல	அவ க்
இ ந்த .	நம 	கிராமங்கள்	சி 	விஷயங்கைள	நம்பிேய	இ க்கின்றன	என	அவர்
க தினார்.	 மக்க க் 	தங்களிடம்	 உள்ள	ஆதாரங்கைள	 எவ்வா 	ைகயாள்வ
எனத்ெதரிந்தால்	 ேபா ம்	 பட் னி	 என்பதற்கான	அவசியம்	 இ க்கா 	 என	 தன்
இ தி	நாளில்	அவர்	தன 	ெசய்திைய	தந்தார்.

அைனத் 	 மதங்க ம்	 அன்ைப ம்	 அ ைள ேம	 ேபாதிக்கின்றன	 என்பைத
அ ப்பைடயாக	 எ த் க்ெகாண் 	 விட்டால்	 என்	 மதம்	 மட் ேம	 னிதமான
என்பேதா	என்	மத	அபிமானத்தால்	பிற	மதங்கள்	மீதான	ெவ ப் 	என்பேதா	எழா 	.
காந்தியின்	மதம்	 றித்த	 ரிதலில்	நாம்	இைத	சரியாக	உணர ம்.

’ெதாழிலாளர்’	அரசியல்வாதிகளின்	 ’ெசஸ்	ஆட்டக்’	காய்களாகிவிடக் டா 	என
எச்சரித்தவர்	 காந்தி.	 ேவைலநி த்தம்	 ஒன்ைற	 காந்திய கள்	 எவ்வா
நடத்திக்காட் னார்	 என்ற	 ஆர்வத்தில்	 அகமதாபாத்	 பஞ்சாைல	 ேவைலநி த்தம்
றித்த	கட் ைர	இடம்	ெபற் ள்ள .	 40	ஆண் கள்	ெதாழிற்சங்க	 பணியாளன்

என்ற	 வைகயில்	 பங்ேகற்ற	 ேபாராட்டங்களில்	 நான்	 இவ்வா 	 ெபா ப்பாக	 நடந்
ெகாண்ேடனா	 என்கிற	 விமர்சன ர்வ	 ேகள்வி	 என் ள்	 எ ந்த .
அப்ேபாராட்டத்தின்	 ற்றாண் 	த ணத்தில்	இக்கட் ைர	எ தப்பட்ட .

சாதி	 றித்த	 காந்தியின்	 ரிதல்	 மற் ம்	 ெவளிப்ப த்தல்கள்	 எப்ப 	 சாதி
ஒழியட் ம்	 என்பதாக	 பயணித்த 	 என்பைத	 ேப ம்	 கட் ைர ம்	 இங் 	 இடம்
ெபற் ள்ள .	 காந்தியின்	 சாதி	 றித்த	 ெதா ப் கள்	 ன்னேர	 சில
வந்தி ந்தா ம்	நிஷிகாந்த்	ேகால்ேகவின்	சாதிக் 	எதிரான	காந்தி	 க்கியமாக
எனக் ப்ப கிற .	அப் த்தகம்	 றித்த	அறி க ைர	தர	காந்தி	கல்வி	நி வன
நண்பர்கள்	வாய்ப்பளித்தனர்.	அவர்க க் 	என 	நன்றி.

அம்ேபத்கர்	 காந்தி	 இ வ ம்	 தீண்டாைம	 ஒழிப் 	 என்ற	 ஒேர	 இலக்ைக	அைடய
ெவவ்ேவ 	 அ ைறகைள	 ேமற்ெகாண்டவர்கள்	 என்றா ம்	 அவர்கள்
பைகப் லனில்	 ைவத் 	 பார்க்கப்படேவண் யவர்களா	 இணக்கப்ப த்திக்
ெகாள்ளப்படேவண் யவர்களா	 என்கிற	விவாதம்	 ெப மளவில்	 நடந் 	வ கிற .
இ றித்த	கட் ைர	ஒன் ம்	இத்ெதா ப்பில்	இடம்	ெபற் ள்ள .

காந்தி ம்	 ெபண்க ம்	 கட் ைர	 திய	 ெசய்தி	 எைத ம்	 தரா 	 எனி ம்



க்கமான	 பார்ைவ	ஒன்ைற	வாசகர்க க் 	நல் ம்	என	நம் கிேறன்.	காந்தி	 -
பகத்சிங்	 சர்ச்ைச	 ெதாடர்ந் 	 நடந் ெகாண் தான்	 இ க்கிற .	 பகத்சிங்ைக
காந்தி	கா 	ெகா த்தாரா	எ ம்	கட் ைர	இ 	 றித் 	விரிவாகப்	ேப கிற .

இத்ெதா ப்பில்	 உள்ள	 க்கிய	 கட் ைர	 ம ப்பின்	 ெமய்யியல்.	 ரமீன்
ெஜகன்ெபக் 	 எ ம்	 இரானியர்	 காந்தி	 றித் 	 த்தகங்கள்	 எ தி	 வ பவர்.
அவரின்	கீழ்ப்ப யாைம	–	ம ப் 	மற் ம்	காந்தி	அைத	ெசயல்ப த்திய 	 றித்
காந்தி	கல்வி	நிைலயத்தில்	உைரயாற்ற	வாய் 	கிைடத்த .	அக்கட் ைர	இன் ள்ள
அரசியல்	 ழலில்	ஒ வ க் 	ேதைவப்ப ம்	ம ப்பிற்கான	ைதரியத்திற் 	ேம ம்
பலம் ட் ம்.

இத்ெதா ப்பி ள்ள	 ஆ கட் ைரகைள	 மார்க்சியர்	 காந்தியர்	 உைரயாடலாக
எ த் க்ெகாள்ளலாம்.	மார்க்சியம்	-	கம் னிசம்	 றித்த	காந்தி	மற் ம்	காந்தியர்
பார்ைவ ம்,	காந்தி	 -	காந்தியம்	 றித்த	மார்க்சியர்	பார்ைவ ம்	இக்கட் ைரகளில்
பரக்கப்	 ேபசப்பட் ள்ளன.	 இவ்விவாதங்களில்	 நிர்மல்	 மார்	 ேபாஸ்	 மற் ம்
பன்னலால்	 தாஸ்	 ப்தா	ஆ ைம	 மிக்கவர்கள்.	அவர்கள்	 எ த் க்கைள	இடம்
ெபற	ெசய்யாமல்	தவறி ள்ேளன்.

இ தி	இ 	கட் ைரகள்	வி தைல	ெந க்கத்தில்	நிலவிய	 ழைல ம்	காந்தியின்
மனப்ேபாராட்டத்ைத ம்	 ஒரள 	 ெவளிப்ப த் கின்றன.	 ஆகஸ் 	 1947ல்	 எப்ப
எங்ேக	 தன்	 ேபாராட்டத்ைத	 அவர்	 நடத்திெகாண் ந்தார்	 என	 ஒ 	 கட் ைர
ேபசினால்,	 அவரின்	 இ தி	 வாழ்நாள்	 எவ்வா 	 ெப ம்பணிகளின்	 ஊடாக
கடைமகளால்	 மட் ேம	 கடந்த 	 என	 மற்ெறா 	 கட் ைர	 ேப கிற .
இ ந்தேபா ம்,	 டப்பட் 	மரணிக் ம்	த ணத்தி ம்,	மைறந்த	 பின்ன ம்	அவர்
மகாத்மாவாகேவ	உணரப்பட்டார்.

காந்தி	 ேபசாப்	 ெபா ளில்ைல.	 அவைரப்	 ேபச	 ேபச	 அவர்	 ெப கிக்
ெகாண்ேடயி க்கிறார்.

-ஆர்.	பட்டாபிராமன்
08-09-2019
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காந்திய களின்	 மதம்	 றித்த	 பார்ைவ	 பன் கத்	 தன்ைமயிலான .
சர்வமதங்களின்	 அ ப்பைட	 உண்ைம	 என்பதில்	 அவ க் 	 நம்பிக்ைகயி ந்த .
எந்தெவா மதத்தின்	ேபாதைனைய ம்	அதைன	நம் ேவார்	ப த்தறி ம்	வைகயில்
நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ளத்	 வங்கினால்	 சமயங்களின்	 ஊேட	 காணப்ப ம்
இணக்கெமாழிைய	உய்த் ணர ம்	என	அவர்	க தினார்.

உண்ைமையத்	 ேத வதில்	ெபா விவகாரம்,	தனிவிவகாரம்	 எனப்	 பிரித் 	 பார்க்க
அவர்	வி ம்பியதில்ைல.	மதம்	 றித் ம்	அவ க் 	அப்ப ப்பட்ட	பார்ைவ	இ ந்த .
உண்ைம	 தான்	 இ தியான .	 என்ன	 விைலயானா ம்	 சரியானைத	 ெசய் ம்
ைதரியம்	 என்ப தான்	 வழிகாட் ம்	 ெநறி.	 எவ்வள 	 ேபசினா ம்	 நம்ைம	 நாம்
ஆள்வதற் 	அப்ேபச் க்கள்	மட் ேம	நம்ைம	த திப்ப த்திவிடா .	ெசயல்	 லம்
நாம்	 நடந் ெகாள்வதில்தான்	ஆள்வதற் 	 ெபா த்தமானவர்களாக	ஆக ம்.
இைறைய	 நம்பி	 அவ க் 	 மட் ம்	 பயந் 	 நடந்தால்	 நாம்	 மகாராஜாக்க க் ,
நம்ைம	 இரகசியமாய்	 ேமாப்பம்	 பி ப்பவர்க க் ,	 ைவஸ்ராய்க க்
அஞ்சேவண் யதி க்கா .	 இ தான்	 தன்ைனப்	 ெபா த்தவைர	 ேகால்டன்	 ல்
என்றார்	காந்தி.

மதசார்பின்ைம	 ேமற்கத்திய	 அ பவத்தில்	 அரசியல்	 அதிகாரத்திற் ம்	 மதபீட
அதிகாரத்திற் மான	 ரண்பாட் ல்	 ேதவாலயத்திற் ம்	 அரசிய க் மான
அதிகார	ெசல்வாக் 	ெவளிைய	பிரிக்க	ேவண் ய	 ழைல	சந்தித்த .	’மதத்ைத
ஏற்காத	 மதசார்பின்ைம’	 என்கிற	 க த் 	 மதசார்பின்ைமயின்	 விளக்கமான .
சமரசமாக	 மதம்	 மனித	 வாழ்க் ரிய	 னித	 இடத்ைத ம்,	 அரசாங்க
நி வனங்களில்	அரசதிகாரம்	மதசார்பற் ம்	என்கிற	க த் க்கள்	ஏற்கப்பட்டன.

இந்திய	அ பவத்தில்	மதம்	மற் ம்	அரசியல்	ேமாதல்	ேபாக்கில்	உ வான	ஒன்றல்ல
மதச்சார்பின்ைம.	 அைனத் 	 மதங்கைள ம்	 நல்லிணக்கப்ப த் வ 	 என்பைத
கடந் 	 மதத்ைத	 ற்றி மாக	 பிரித் 	 நீக் வ 	 என்ப 	 ெபா வான	 மார்க்சிய
ரிதல்.	ஆனால்	காந்திையப்	ெபா த்தவைர	அவர 	அ ைற	மத	நிராகரிப்
என்பதாக	 இல்ைல.	 சர்வ	 மத	 சம	 பாவிப் -	 மத	 நம்பிக்ைக-எம்மதத்தின்	 மீ ம்
ெவ ப்பின்ைம	 என்பதாக	 இ ந்த .	 இந் மதம்,	 இஸ்லாம்	 வாழ்வியல்
சார்ந்தைவகளாக	 உணரப்பட்ட	 இந்திய	 ழலில்	 ேமற் வைகப்பட்ட
மதச்சார்பின்ைமயின்	ெபா த்தப்பா 	 றித்த	விவாதங்கள்	ெதாடர்கின்றன.



காந்தி	 ெசக் லரிசம்	 என்பைத ம்	 மதம்	 என்பைத ம்	 எதிர்நிைல
க த் வங்களாக	 பார்க்கவில்ைல.	 அரசியலி ந் 	 மதம்	 றித் க்
ெகாள்ளேவண் ம்	 என்பைத	 அவர்	 ஏற்கவில்ைல.	 அரசியலில்
பங்ேகற்பவர்க க் ம்	 அவர்கள்	 வழிநடத் ம்	 திரளான	 மனிதர்க க் ம்	 மதம்
உதவிகரமாக	 இ க் ம்	 என்ேற	 அவர்	 க தினார்.	 மதம்	 அவசியமா	 இல்ைலயா
என்பதல்ல	அவ க் 	 பிரச்சைன.	அைனத் 	மத ம்	அவரவர்	மதத்ைத	சரியாக
கைடபி ப்பதா	 அல்ல 	 மதம்	 என்கிற	 ெபயரில்	 ெசக்ேடரியன்	 ஆக,
வ ப் க்கலவரத்ைத,	மதெவறிைய	 ண் பவராக	இ ப்பதா	என்பேத	அவர்	 ன்
நின்ற	 சவால்.	 உண்ைமயான	 மதநம்பிக்ைக	 என்பதற்காக	 அவர்	 தன்ைன
ஆற் ப்ப த்திக்ெகாண்டார்.	 பன்ைமத் வ	 வாழ்க்ைக ைறைய	 ஏற் 	 ஒ தல்
என்பதில்	அவர்	உ திபட	நடந் 	காட் னார்.

நைட ைற	 பிரச்சைனகள்	 றித் 	 கவனிக்காத	 எம்மதத்ைத ம்	 மதம்	 என
தன்னால்	 ஏற் க்ெகாள்ள யவில்ைல	 என	 ெசால் ம்ேபா 	 மதம்	 இந்த
மிசார்ந்த	 பிரச்சிைன,	 ெசார்க்கேலாக	 பிரச்சிைனயல்ல	 என்பைத	 அவர்

ெதளி ப த்தினார்.

ெசக் லரிசம்	 என்பைத	 விழிப்பைடந்த	 மதத்தன்ைமயாக	 அவர்	 பார்த்தார்.
அைனத் 	 மதப்பிரிவின ம்,	 அைனத் 	 சாதியின ம்,	 ெபண்க ம்	 வி தைல
இயக்கத்தில்	 இைணயேவண் ம்	 என்கிற	 உயர்ேநாக் 	 அவைர
இயக்கிக்ெகாண் ந்த .	 அதில்	 ேபத ற் 	 நின்றால்	 ேசதாரமா ம்	 என்பைத
அதிகம்	 ரிந்தவராக	காந்தி	விளங்கினார்.	அைனவரின்	ஒன்றிப் 	என்பைத	அவர்
ெவ ம்	தந்திர	நடவ க்ைகயாக	ைகக்ெகாள்ளவில்ைல.

இந் 	 ஸ்லீம்	 பிரச்சிைன	 மதம்	 சார்ந்த	 ஒன்றாக	 இ ப்பதால்	 மதங்களின்
நல்லிணக்கம்	 ஒற் ைம	 என்ப 	 நைட ைற	அவசியம்	 என்பைத	அவர்	ஆழமாக
உணர்ந் 	 இ ந்தார்.	 கிலாபத்	 இயக்க	 ஆதர 	 ட	 உணர்ச்சிவசப்பட் 	 அவர்
எ த்த	 வல்ல.	அரசியலில்	மதம்	கலப்ப 	 றித்த	விமர்சனத்ைத	அவர்	இதில்
எதிர்ெகாள்ளாமல்	இல்ைல.

இந் 	 ஸ்லீம்	 பிரச்சிைனயில்	அரசியல்	 ெபா ளாதார	 நலன்கள்	 எதிர்பார்ப் கள்
இ ப்பைத ம்	அவர்	 ரிந் ெகாள்ளத் வங்கினார்.	நாட் ன்	 பிரிவிைனயின்ேபா
ஜின்னா	ெபா ப்ேபற் 	ஒன் பட்ட	இந்தியாைவ	தைலைம	தாங்கலாம்	 என	அவர்
ெதரிவிக்க	தயங்கவில்ைல.	அவரின்	 ராமராஜ்யம்	என்ப ட	 கிய	ெபா ளில்
ரிந் ெகாள்ளப்ப ம்	இந் ராஜ்யமல்ல.	அப்ப 	ஒ 	கனைவ	வளர்த் க்ெகாள்வ
ேதசபக்தியாகா 	என்கிற	க த் 	அவ க் 	1924ேலேய	இ ந்த .

அரசாங்க	மதம்	 என	ஒன் 	 டா 	 என்ேற	அவர்	க தினார்.	 நா க்க	ஒேர
மதத்தினர்	 வாழ்ந்தா ம் ட	 அரசாங்க	 மதம்	 ஏற் ைடயதல்ல	 என்றார்.	 நாட் ன்



சட்டங்கைள	 மதித் வா ம்	 மகன்	 அவர்	 வி ம் ம்	 மத	 அ சரிப் கைள
ேமற்ெகாள்வதில்	 தைட	 இ க்கக் டா 	 என	 தன்	 நிைலப்பாட்ைட
ெதளி ப த்தினார்.	நான்	சர்வாதிகாரியாக	இ ந்தால்	மத ம்	அர ம்	தனித்ேத
இ க் ம்	 என்றார்.	 .	 அரசாங்கத்தின்	 கடைமகளில்	 ஒன்றாக	 அவர்	 மதத்ைத
பார்க்கவில்ைல.	 மதம்	 தனிப்பட்ட	 விவகாரம்	 என்பதில்	 நாம்	 ெவற்றி
அைடந் விட்டால்	 அரசியலில்	 எல்லாம்	 நன்றாகேவ	 ேபா ம்	 என ம்	 அவர்
ெதரிவித்தார்.

ெப ம்பான்ைமயின க் 	 என்ன	 உளேதா	 அேத	 அள 	 தந்திரத்ைத
அைனவ க் ம்	 உ தி	 ெசய்திடாத	 வி தைல	 எத்தைகய	 வி தைல	 என்கிற
ேகள்விைய	அவர்	 மற்றவர்	 விழிப்பைடய	 ேகட் க்ெகாண் ந்தார்.	அரைச	 நம்பி
தன்	 இ ப்பிற் 	 ெசயல்ப ம்	 மதம்	 எப்ப 	 மதம்	 என்கிற	 தன்ைமைய
ெவளிப்ப த் ம்	என ம்	அவர்	வினவ	தவறவில்ைல.

ச கத்தில்	 அைனத் 	 மதங்க க் ம்	 சம	 பாவிப் 	 என்கிற	 பார்ைவைய
வலி த்தியவர்	 காந்தி.	 தன 	 அன்றாட	 வாழ்க்க்ைகயின்	 நிகழ் களின்
ெதா ப் தான்	 தன்	 மதம்	 என்றார்.	 நம 	 அைனத் 	 நடவ க்ைககளி ம்	 மதம்
உள்ளார்ந் 	இ க்கேவண் ம்	என் 	ெசால் ம்ேபா 	அன்றாட	வாழ்வின்	நடத்ைத
மட் ம்	 ெசயல்கைள	 றிப்பதாக ம்	 அைவ	 உண்ைம	 மற் ம்	 நீதிெநறி
சார்ந்தைவகளாக	இ க்கேவண் ம்	என்கிற	விளக்கத்ைத	அவரிடம்	ெபற ம்.
அன்றாட	தன 	ெசயல்கைள	 மீறிய	மதம்	என	ஏ மில்ைல	என ம்	ெதரிவித்தவர்
காந்தி.

கட ள்	ெசார்க்கத்திேலா	 ,	 பாதாளேலாகத்திேலா	இல்ைல.	 நம்	ஒவ்ெவா வரி ம்
இ க்கிறார்.	மா டேசைவ	 லம்	கட ைள	பார்க்க	நான்	 யற்சிக்கிேறன்	என்றார்.
இந் 	மதம்	என்பைத	பிற	மதங்கைளவிட	உயர்வாக	ெகாண்டா வதல்ல	என்	மதம்.
இந் யிசம்	 கடக்கத்ெதரிந்த 	 அ .	 உண்ைமைய	 எப்ேபா ம்
இைணத் க்ெகாள்வ ,	 நம 	 ெசயல்கைள	 த்தப்ப த் வ 	 என	 அவர்
விளக்கினார்.

டாக்டர்	 இராதாகி ஷ்ணணிடம்	 உைரயா ம்ேபா 	 என்	 மதம்	 இந் மதம்-
அைனத் 	மத	உயர்வானவற்ைற ம்	ெகாண்ட	மதம்,	மா டத்தின்	மதம்	என்கிறார்.
பல்ேவ 	 மார்க்கங்களின்	 வழிேய	 ஒேர	 இலக்ைகத்தான்	 பல	 சமயங்க ம்
அைடகின்றன.	 என 	 அண்ைடவீட்டாரின்	 நம்பிக்ைக	 என்	 நம்பிக்ைகையவிட
தாழ்ந்த 	 என	 எவ்வா 	 எண்ண	 ம்	 எனக்	 ேகட்டவர்	 காந்தி.	 மதங்கள்
ைற ள்ளதாக	 ஏன்	 ெதரிகிற 	 என்பதற் 	 ைமயற்றவர்கள்	 வழியாக

விளக்கங்கைள	நாம்	ெப வதால்	என்கிற	ெதளிைவ	அவர்	தந்தார்.

மற்றவர்க்கான	 பிரார்த்தைன	 என்ப 	 அவர்கள்	 உயர்	 வளர்ச்சிக்கான	 ஒளிைய



அவர்க க் 	வழங்கி க	 என்பதானேத.	 பிற	 மதங்களின்	 னித ைல	 நம் வ
என்பதற்காக	 தன 	 மதத்ைத	 ஒ வர்	 விடேவண் யதில்ைல	 என	 அவர்
வற் த்தினார்.	 மதமாற்றம்	 என்பைத	 அவர்	 ஏற்கவில்ைல.	 கீைதையப்	 ேபாலேவ
அவர்	 ைபபிள்	 ரான	 ஆகியவற்ைற ம்	 ெசரித் 	 ரிந் ெகாண்டவர்.	 தன
ைபபிள்	விளக்கப்ப 	தான்	கிறிஸ் வர்,	 ரான்	விளக்கத்தில்	தான்	 சல்மான்	என
அைழத் க்ெகாள் ம்ேபா 	 இந் ,	 கிறிஸ் வர்,	 இஸ்லாமியர்	 என்பைவ	 ஒத்த
பதங்கள்	என்ேற	உணர்வதாக	அவர்	ேபசியி க்கிறார்.	இஸ்லாமியர்களின்	நண்பன்
நான்.	அவர்களின்	 க க்கங்கள்	 எனதானதாக ம்	இ க்கின்றன.	அவர்களின்
தவ 	 என 	 தவ ம் ட.	 அவர்களின்	 நல்லனவல்லாத	 ெசயல்	 என்ைன	 இந்
ஒ வரின்	 நல்லனவல்லாத	 ெசயல்	 ேபாலேவ	 பாதிக்கிற .	 சி 	 தவ கைள	 நாம்
ஊதி	 ெபரிதாக்கிவிடக் டா 	 என்கிற	அறி ைர	 லம்	 மதநல்லிணக்க	வழிைய
காட் யவர்	காந்தி.

மதசகிப் 	 என	 ெசால் ம்ேபா ட	 தம 	 மதம்	 உயர்ந்த 	 என்கிற	 எண்ணம்
எ ந் விடலாம்	என்பதற்காக	அவர்	பரஸ்பர	மரியாைத	எனப்	ேபசினார்..	அைனத்
மதங்க ம்	 அ ப்பைடயில்	 சமைதயானைவகேள	 என்பைத	 அ த்தமாக
ெசால்லி ம்	அ சரித் ம்	வந்தார்.	நாம்	 தலில்	இந்தியனாக	இ ப்ேபாம்.	பின்னர்
இந் ,	 ஸ்லீம்,	 பார்சி,	 கிறிஸ் வராக	 இ க்கலாம்	 என்றார்.	 அவைர
ெபா த்தவைர	 ெசக் லர்	 என்ப 	 மதம ப் 	 க த்தாக்கமல்ல.	 சமமதிப்
க த்தாக்கம்.

சி	எஃப்	ஆண்ட் ஸ்	காந்திைய	அரசியலில்	 றவி	என	மதிப்பிட்டார்.	 ைமயாக
மா ட லத் டன்	 என்ைன	 அைடயாளப்ப த்திெகாள்ளாமல்	 என 	 மத
நைட ைற	 இல்ைல	 என்றார்	 காந்தி.	 என 	 அரசிய ம்	 பிற	 நடவ க்ைகக ம்
சமயத்திலி ந் 	 ெபறப்பட்டைவதான்.	 அரசியல்	 ைழயாத	 சமய	 வாழ்க்ைக
இல்ைல	என்ற	க த் 	அவரிடம்	ெதாழிற்பட்ட .	காந்தி	தன்ைன	 லைமயாளராக
காட் க்ெகாண்டதில்ைல.	 நைட ைற	 ெசய க் ரியவராகேவ	 தன்ைன
உணர்த்தியவர்..

ேதசத்தில்	 அைனத் 	 மதங்க ம்	 அ காைமயில்	 ஒன்ைற	 ஒன்
ெபா த் க்ெகாண் 	 உயர்ந்த	 நாகரிக	 மனிதர்கள்	 ேபால்	வாழேவண் ம்	 என்ப
அவரின்	 இந்தியக்கன .	 அவர 	 கன ப்பாைதயில்	 இந்தியா	 ச க்கிடாமல்
ெசல் மா	என்ப 	ேகள்விக் றியாகி ள்ள .

பன்மதங்களின்	 நம்பிக்ைக	 ெகாண்ட	 மக்கள்	 வாழக் ய	 இந்தியாவில்
மதச்சார்பின்ைம	என்பைத	எவ்வா 	விளங்கிக்ெகாள்வ 	என்ப 	வி தைலக்கால
தைலவர்க க் 	 மிக	 க்கிய	 பிரச்சிைனயாக	 இ ந்த .	 இந்தியாவில்	 பிறந்த
அைனவ க் ம்	 இந் ஸ்தான்	 உரிய 	 என்றார்	 காந்தி.	 வி தைல	 அைட ம்
இந்தியா	இந் 	ராஜ்யமாக	இ க்கா ,	இந்திய	 ராஜ்யமாகேவ	இ க் ம்	என்றார்.



இந் 	இஸ்லாம்	என்கிற	ெபயரில்	இ ேதச	ெகாள்ைக	தனக் 	 உடன்பாடானதல்ல
என்றார்	காந்தி.	காந்தியின்	ராமராஜ்யம்	என்ப 	இந் 	ராஜ்யமல்ல.	அ 	ஒ வைக
விவசாயிகளின்	உேடாபியா	என்கிற	விளக்க ம்	நமக் 	கிைடக்காமல்	இல்ைல.

எம்	என்	சீனிவாஸ்	சமய	பிரச்சைனகளில்	காந்தியின்	நவீனத் வம்	பற்றி	உயர்வாக
றிப்பி வார்.	 ழந்ைத	மணம்	எதிர்ப் ,	வரதட்சிைண	ெகா ைம,	விதைவகைள

ெகா ைமயாக	 ச கம்	 நடத் வ ,	 தீண்டாைம	 எதிர்ப் 	 ேபான்றவற்றில்	அவர
நவீனத் வத்ைத	 சீனிவாஸ்	ேப கிறார்.	காரணகாரிய	அறிவிற் 	உட்ப த்தப்படாத
மத	 அ ஷ்டானங்கைள	 ஏற்காைம	 என்பைத	 அவர்	 அைனத் 	 மதங்களி ம்
சரிபார்த் க்ெகாண்டார்	என்கிறார்	சீனிவாஸ்.

மத	நம்பிக்ைகக க் 	ஏற்ற	இறக்க	ப ைறகைள	கைடப்பி த்தவர்	அல்ல	காந்தி.
மத	 சடங் களில்	 உட்ப த்திக்ெகாள்ளாமல்	 அதன்	 உள்ளார்ந்த
ஆன்மீகத்தன்ைமக் 	 அவர்	 ன் ரிைம	 ெகா த்தார்.	 அவரின்	 வர்ணாஸ்ரம
நம்பிக்ைக	 விமர்சனத்திற் 	 உள்ளாக்கப்பட்ட .	 அவர்	 தான்	 ’பங்கியாக’	 பிறக்க
வி ம் வதாக	 அறிவித்தவர்.	 ஆசிரம	 வாழ்க்ைக	 வங்கி	 ெபா ச்	 ச கம்வைர
ேவைல,	 வழிபா ,	 சட்டதிட்ட	 ைறகள்	 என்பதில்	 சமத் வம்	 என்பைத	 அவர்
உயர்த்திப்பி த்தார்.

அைனத் 	 மதங்களின்	 ெபா 	 ஈவாக	 அவர்	 விைழந்த 	 அன் ,	 அகிம்ைச,
நன்ெனறி.	 இஸ்லாம்	 என்பதற் 	 அைமதி	 எனப்ெபா ள்	 என்றார்.	 அ 	 உலக
அைமதி ம்	 ட	என	என	தன 	 ரிதைல	விரி ப த்தினார்.

இந்திய	 கலாச்சாரம்	 என்ப 	இைண 	 கலாச்சாரம்.	இங் 	வந் 	தங்கியவர்கள்
எல்லாம்	ெசல்வாக் 	ெச த்தி ள்ளனர்.	ெசல்வாக்கிற் ம்	உள்ளாகி ள்ளனர்.	அ
இந்திய	 கலாச்சாரம்.	 இந் 	 கலாச்சாரேமா,	 இஸ்லாமிய	 கலாச்சாரேமா	 அல்ல

ைமயாக	 ேவ 	 ஒன்றின்	 கலாச்சாரேமா	 அல்ல.	 கீைழத்ேதய	 ஒன்றிப்ப .
இந்தியர்	 என	 அைழத் க்ெகாள் ம்	 ஒவ்ெவா வ ம்	 அதன்
மதிப் ணர்ந்தவர்களாக	 தாக் தைல	 த ப்பவர்களாக	 இைண த்தன்ைமைய
காப்பவர்களாக	இ ப்ேபாம்	என்றார்	காந்தி.
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மகாத்மா	 காந்திய கள்	 கீைத ைரைய	 ஜராத்தியில்	 தலில்	 தந்தார்.	 அைவ
றிப் 	 எ க்கப்பட் 	 த்தக	 வ வம்	 ெபற்ற .	 ஆஸ்ரம	 நண்பர்கள்	 அ 	 க ன

நைடயில்	 இ ப்பதாக	 ெதரிவித்தனர்.	 அதற் 	 எளியவைகயில்	 விளக்கங்கைள
எரவாடா	 சிைறயில்	 இ ந்தேபா 	 18	 க தங்கள்	 லம்	 1930	 நவம்பர்	 தல்
தரத் வங்கினார்.	 பின்னர்	 அைவ	 ெதா க்கப்பட்டன.	 ஆங்கிலத்தில்	 GITA
Discourses	என	அைவ	இப்ேபா 	கிைடத் 	வ கின்றன.

காந்திய கள்	 கீைதைய	 மதப்பிரதியாகேவ	 பார்த்தார்.	 தனக் 	 ன்பம்
ேநரிட்டேபாெதல்லாம்	அதில்	 ெதளி 	 கிைடத்ததாக	 நம்பினார்.	தன 	வாழ்க்ைக
வழிகாட் யாக	 கீைதைய	 எ த் க்ெகாண்டார்.	 அவரின்	 30வ 	 வயதில்தான்
ஆங்கில	நண்பர்கள்	வழிேய	அவ க் 	கீைத	அறி கமாகிற .	எட்வின்	ஆர்னால்ட்
ெமாழிப்ெபயர்ப்பில்தான்	 அவர்	 கீைதைய	 ப த் 	 உணர்ந்தார்.	 பலரின்	 கீைத
ல்கைள	 அவர்	 ப த்தி ந்தா ம்	 எட்வின்	 த்தகத்ைத	 எப்ேபா ம்	 உயர்ந்

பாராட் ச்	ெசால்வார்.

அகமாதாபத்	 ஆசிரமத்தில்	 1926	 பிப்ரவரி	 24	 தல்	 நவம்பர்	 27	 வைர	 218
ெசாற்ேபாழி கைள	 அவர்	 கீைத	 றித் 	 அவர்	 ெசய்தி ந்தார்.	 அவற்ைற
மகாேதவ	 ேதசாய்	 றிப் களாக	 ைவத்தி ந்தார்.	 அைவ	 ெதா க்கப்பட்
அனாசக்தி	 ேயாகா	 என்ற	 ெபயரில்	 1930	 மார்ச்சில்	 ஜராத்தி	 த்தக	 வ வம்
ெபற்ற .	பின்னர்	ஆங்கிலத்தில்	Gita	According	To	Gandhi	என	ெகாணரப்பட்ட .
பல்ேவ 	மதங்களிலி ந் ம்	கிறிஸ் வம்,	தாேவா,	 த்தம்,	இஸ்லாம்	என	தத் வ
உைரயாடல்	 நிரம்பியதாக	 அப் த்தகம்	 வாசகர்க் 	 க னமானதாக	 ேபாய்விட்ட
என்ற	 ெசய்தி	 அவ க் 	 ெசன்ற டன்	 ேமற் றிப்பிட்ட	 க த	 விளக்கங்கள்
தரப்பட்டன.

கீைதைய	 இலக்கியம்	 எ த் 	 என்ற	 வைகயில்	 பார்த்தால்	 ரண்பட்டதாக
ேதான் ம்-	Letter	Killeth	,	spirit	giveth	Life	என்றார்	காந்தி.	திலகர்	கீதா	ரகஸ்யம்
ட	 அய்ேராப்பிய	 தாக்கம்	 நிைறந்த 	 என	 காந்தி	 க தினார்.	 எனேவ	 அதற்

மாற் 	 ஒன் 	 ேதைவ	 என	 காந்தி	 க தியி க்கக் ம்.	 கீைதைய
ரட்சியாளர்க் 	 க வியாக	 மாற்ற	 திலகர்	 பார்த்தார்	 என்ற	 எண்ணம்	 காந்திக்
இ ந்தி க்கலாம்.	 கீைதைய	 ெகாள்ைக	 சார்ந்த	 treatise	ஆய் ைரயாக	ஆக்கிட
அவர்	வி ம்பவில்ைல.	அைனவ ம்	ஒேர	மாதிரி	ெசால்வதற்கான	வாய்ப்பா 	என
அவர்	 நிைனக்கவில்ைல.	 பல	 விளக்க	 சாத்தியங்கைள	அவர்	 ஏற்கிறார்.	ஆனால்
மய்யச்சர 	 சார்ந்த	 ஒற் ைமைய	 அைவ	 ஏற்ப த்த	 ேவண் ம்	 என	 க தினார்.
விளக்கங்கள்	ஏற்கப்ப த ம்	நிராகரிக்கப்ப த ம்	இயல்ேப	என்றார்.



கீைத	விளக்கத்தில்	 கலப்படமற்ற	 உண்ைம	 என்ப 	 எதில்	 உள்ள 	 என	 காண்ப
இயலா 	 என்கிறார்.	 ற்றம்	 கண் பி க்கேவண் ம்	 என	 கீைதைய
ப க்கத் வங்கினால்	 ஏராளம்	 காண ம்-	 ெவற்றி ம்	 அவர்க க் 	 கிட் ம்.
இ 	 வஞ்சப் கழ்ச்சியா-	 statement	 of	 fact	 என	 ெசால்கிறாரா	 ெதரியவில்ைல.
வி தைல	 ேநாக்கில்	 பார்ப்பவர்க் 	 அ 	 சரியான	 பாைத	 என்கிறார்.	 அறிவியல்
பார்ைவயில்	 கீைதைய	 ஆய்ந்திட	 அ 	 அறிவியல்	 அல்ல	 என்ற	 காந்திஜி	 அதில்
அறிவியைல	ெபற ம்	என ம்	ேப கிறார்.

னித	 ல்களிலி ந் 	 நற்ெசய்தி	ெப வதற் 	அவற்றின்	வரலா 	அவசியமல்ல
என்ப 	அவர்	க த்தாக ள்ள .	ச க	நி வனங்கள்	எப்ப 	இ ந்தன,	எவ்வா
ெசயல்பட்டன	 என்பெதல்லாம்	 அைத	 அறிவதற் 	 அவசியமில்ைல	 என	 அ த்த
வாதத்திற் ம்	 அவர்	 நகர்ந் 	 ெசல்கிறார்.	 பிரபஞ்ச	 உண்ைமக் 	 மாறாக
ெசால்லப்பட் ள்ள	 எந்த	 சாஸ்திரங்க ம்	 நிற்கப்	 ேபாவதில்ைல	 என்ற	 தன
நம்பிக்ைகைய	அவர்	 ன்	 ைவக்கிறார்.	 வரலாற்றில்	 எ 	 நிகழவில்ைலேயா	அ
ஒ ேபா ம்	 நிகழா 	 என	 ேப வ 	 மனித	 மாண்பின்	 மீ 	 நம்பிக்ைகயற்ற
வாதமா ம்	 என்கிற	விமர்சனப்	 பார்ைவயில்	 ேப கிறார்.	அவைரப்	 ெபா த்தவைர
கீைத	allegory	உ வகப்ப த்தப்பட்ட	ஒன் .

கி ஷ்ணைன	 அவர்	 வரலாற் 	 ஷராக	 காணவில்ைல.	 வரலாற்றில்	 பல
கி ஷ்ணர்கள்	இ ந்தி க்கலாம்	என்பைத	அவர்	ம க்கவில்ைல.	தர்மேஷத்திரம்
என்ப 	அவைரப்	 ெபா த்தவைர	 மனம்தான்.	ஒவ்ெவா 	 மனதி ம்	 நைடெப ம்
இ பக்க	 உைரயாடல்தான்	 கீைத	 உைரயாடல்	 என	 காந்தி	 க தினார்.	 த்தம்
பற்றிேயா	 அதில்	 பங்ேகற்ற	 ம்பங்களின்	 விவரண	 வரலாேறா	 அல்ல	 கீைத.
மா டன்	 உண்ைமைய	 கண் ணர	 உத ம்	 பாைத.	 அ 	 தர்மகிரந்தம்	 என்றார்
காந்தி.

காந்தி	கீைதயின்	ைமயமாக	அனாசக்திைய	காண்கிறார்.	பயன்	எதிர்பாராத	கர்மம்.
அவைரப்	 ெபா த்தவைர	 அத்தியாயம்	 3,	 4,	 5	 இைணத் 	 ரிந்
ெகாள்ளப்படேவண் யைவ.	அங் தான்	 யநலமற்ற	 ேயாகம்	 ேபசப்ப கிற .	மற்ற
அத்தியாயங்கள்	அைத	அைடவதற்கான	வழிகள்	பற்றி	ேப வன	என்கிறார்.	தன
சத்தியாக்கிரகம் ட	இதன்	ெவளிப்பா தான்	என்கிறார்.

காந்திக் 	ெசய டன்	பக்தி	 க்கியம்.	பக்தியற்ற	ெசயல்	காய்ந்த	 திக் 	சமம்
என்கிற	விமர்சனம்	அவரிடம்	இ ந்த .	அ 	நம்ைம	அ ைமயாக் ம்	என்ப 	அவர்
க த் .	 உண்ைமயான	ஞானத்ைத	இதய	கைடசல்	 லேம	ெபற	 ம்.	ெவ ம்
அறிவார்ந்த	வி ந்தின்	 லம்	அ 	கிைடப்பதில்ைல	 என்றார்	காந்தி.	இதயத்ைத
அைழத் க்ெகாள்ளாத	 அறி 	 ெவ ம்	 ேகாட்பாட் 	 அறிவாகிவி ம்	 என்ப
அவர 	 .	உண்ைமயான	உணர் 	இதயம்	உணர்வதில்தான்	உள்ள 	என்கிறார்
அவர்.	பக்தி டன்	இைணயாத	ஞானத்ைத	அவர்	ஏற்கவில்ைல.



றவிற் ம்	அவர்	 விளக்கம்	 த கிறார்.	 ெசயல்களின்	 பலன்கைள	 றப்ப தான்
ற -	 ெசயல்கைள	அல்ல	 என்கிறார்.	 கர்மேயாகி	 தன 	 கடைம	 மற் ம்	 பாைத
றித் 	 விழிப் டன்	 இ ப்பவன்	 என்கிறார்.	 அவரின்	 ற 	 பரிசிற்கான

எதிர்பார்ப்பில்லாத .	 அேதேநரத்தில்	 விைள கைள	 பாரா கமாக
ைவத் க்ெகாள்ளாத ..	 கீைதையப்ேப ம்	 பண் தர்கள்	அல்ல	அவரின்	 ேதைவ.
அவ க் 	கர்மேயாக	சத்தியாக்கிரகிகள்தான்	ேதைவப்பட்டனர்.

’அவதாரம்’	 என்பைத	 பிரபஞ்ச	 உண்ைமயின்	 ெவளிப்பா 	 என்ற	 ெபா ளில்	அவர்
ரிந் 	ெகாள்கிறார்.	அைத	absolute	 ற் 	 தான	ஒன் 	என	எல்ைலக க்
அப்பால்	 நி த்தாமல்	 உண்ைமயின்	 ெவளிப்பா 	 என்கிற	 தன்ைமயில்	 ேப கிறார்.
கீைத	 கத்திற் 	 ன்னேர	அகிம்ைச	இ ந்ததாக	அவர்	 றிப்பி கிறார்.	அக்கால
மக்கள்	 சிந்தைனயில்	 த்தம்	 என்ப 	 taboo	 விலக்கபட்ட	 ஒன்றாக
இ ந்தி க்கா .	அகிம்ைசக் ம்	 த்தத்திற் ம்	 ரண்பா 	இ ப்பதாக	அவர்கள்
க தியி க்க	மாட்டார்கள்	என	காந்தி	உைரயா கிறார்.

கீைதைய	 பின்பற்றிய	 அ பவத்தில்	 ற 	 என்ப 	 அகிம்ைசயில்லாமல்
சாத்தியமில்ைல	என்கிறார்.	உண்ைமைய ம்	அகிம்ைசைய ம்	கைடபி க் ம்ேபா
வாழ் 	 எளிதாகிவி கிற 	 .	 தான்	 என்கிற	 அகந்ைத	 இல்லாமல்	 ெசயலாற் ம்
ேபா 	 ஒ வர்	 ெசயல்களால்	 கட்டப்ப வதில்ைல.	 அனாசக்தி	 வன் ைறைய
தவிர்த் வி ம்	 என்கிறார்.	 அகிம்ைச	 சார்ந்த	 ெசயல்	 என்ப 	 அவ க் 	 மிக
க்கியமானதாக	இ ந்த .	அகிம்ைச	அவ க் 	மிக	உயர்	தர்மம்.

காந்திைய	ெபா த்தவைர	பக்தன்	என்பவன்	ேசவகன்.	ெசயல்படாதவன்	பக்தனல்ல
என்பார்.	 வி ப் 	 ெவ ப் கைள	 வி வதற்கான	 பயிற்சி	 மிக	 க னமான
என்கிறார்.	 ெசயலிலி ந் 	 வி தைலைய	 ெசயலில்	 ஈ படாமல்	 அைடய யா
என்பதில்	அவர்	ெதளிவாக	இ ந்தார்.	நம 	இயல்ேப	ெசயல்ப வ தான்.	ெசயலில்
மரணம்	 கிட் ெமனில்	 அ 	 ேமாட்சம்.	 இந்த	 வாழ்க்ைக	 சந்ேதாஷங்கைள
ேத வதற்கல்ல-	கடைமக்காகத்தான்	என்கிறார்.	 யநலத் டன்	ெசயல்ப ம்ேபா
தியாகம்	 என்ப 	 ஏ 	 எனக்ேகட் 	 தியாக	 மனப்பான்ைம	 வளர்த்ெத க்கப்பட
ேவண் ம்	 என்கிற	 அவசியம்	 றித் 	 ெசால்கிறார்.	 சந்நியாசம்	 என்ப
ெசயல்கைள	 வி தல்.	 ஆனால்	 தியாகம்	 ெசயல்களின்	 பலைன	 றத்தல்	 என்ற
ேவ பாட்ைட	எளிைமயாக	 ரிய	ைவக்கிறார்.

யநலமற்ற	 ெசயல்	 அனாசக்தி	 எனப்ப கிற .	 ஏமாற்றிக்ெகாள்ளாமல்
ெசயல்ப வ -	 பற்ற த் 	 ெசயல்ப வ 	 அைனத் 	 ரண்பா கைள ம்
கைளந் வி ம்	 ஆற்றல்	 ெகாண்ட .	 ஒவ்ெவா வ ம்	 அவரவரால்தான்
காக்கப்ப கிறார்	அல்ல 	அழிந் ேபாகிறார்	என்பைத	 கீைத	உணரச்	ெசால்கிற .
உனக் 	 நீேய	 நண்பன்,	 பைகவ ம்	 ட	 என்ப 	 கீைத	 வாசகம்.	 .	 ஆன்மாைவ
நண்பனாக்கிக்ெகாள்ள	பழகேவண் ம்	என்கிறார்	காந்தி.



கீைதயில்	வர்ணாஸ்ரமம்	 றித் ம்	அவர்	ேப கிறார்.	 யதர்மம்	ஸ்வதர்மா	என்பதில்
உயர் 	 தாழ் 	 என்பதில்ைல	 என	 விளக் கிறார்.	 கீைத	 ெகாள்ைகைய
ன்ெமாழி கைளத்	 (principles)	 தான்	 த கிற .	 அ லாக்கம்	 நம்மிடம்தான்

இ க்கிற 	என் 	தன்	வழியில்	அைத	 ற்றசாட் லி ந் 	வி விக்க	பார்க்கிறார்.
பாவம்	 சார்ந்த	 ெசயல்	 என	 ெசால் ம்ேபா 	 ெவளியிலி ந் 	 திணிக்கப்பட்ட

ஒன் 	அல்ல	என	 கீைத	ேப வதாக	 றிப்பிட் 	இயல்பிற் 	மாறாைத	ெசய்யாமல்
இ த்தல்	என	ஸ்வதர்மாவிற் 	(one’s	own	duty	determined	by	one’s	own	nature
and	 station)	 விளக்கம்	 த கிறார்.	 யநலமற் 	 அவரவர்	 தம்	 கடைமைய
ெசய் ம்ேபா 	 ேநர்த்திைய	 அைடயலாம்.	 இதில்	 உயர் 	 தாழ் 	 என	 ஏ மில்ைல
என்கிற	 விளக்கம்	 அவரிடம்	 இ ந்த .	 உயர் 	 தாழ் 	 கற்பிக்காத	 ச ர்வர்ணம்
என்பைத	அவர்	ேப கிறார்.	இன் 	வர்ணாஸ்ரமம்	என	 ரிந் 	ெகாள்ளப்பட் ள்ள
monstrous	 parody	அரக்கத்தனமாக	அதிகப்ப த்தப்பட்ட	ஒன் 	என்ப 	அவர
க த் .

யராஜ்யம்	 ெப வ 	 யநலத்திற்கல்ல	 என	 கீைதைய	 வி தைல	 அைடந்த
ேதசத்தின்	 தன்ைம	 றித்த	 உைரயாட க் 	 காந்தி	 நகர்த் கிறார்	 .	 ெசயைல
ெபா ட்ப த்தாமல்	இ க்கக் டா .	ஆனல்	பலைன	எதிர்பார்க்கக் டா 	என்கிற
அனாசக்தி,	 அகிம்ைச டன்	 ெசயல்,	 உண்ைமயிலி ந் 	 ஒ ேபா ம்	 விலகிடாத
ெசயல்	என்பைத	அவர்	கீைதயின்	பாைதயாக	எ த் க்ெகாண்டார்.



��������	������	������
( த்தக	 அறி கம்	 ஜூைல	 4	 2018ல்	 ெசன்ைன	 காந்தி	 கல்வி	 நிைலயத்தில்
உைரயாக	வழங்கப்பட்ட .	இங் 	எ த் 	வ வில்	தரப்ப கிற )

Gandhi	 Against	 Caste	 அம்ேபத்க க் 	 சமர்ப்பணம்	 ஆகி ள்ள	 த்தகம்.
ஆக்ஸ்ேபார்ட்	 னிவர்சிட் 	பிரஸ்	2017ல்	ெவளியிட்ட	 த்தகம்.	ஆசிரியர்	நிஷிகாந்த்
ேகால்ேக.	Dr	Nishikant	Kolge	திரி ரா	பல்கைல	ேபராசிரியர்.	காந்தி	ஆய் களில்
ஈ பட் 	 வ பவர்.	 ெதாடர்ந் 	 கட் ைரகைள	 எ திவ கிறார்.	 IIT	 Madras
department	 of	 humanitiesல்	 அவரின்	 டாக்டர்	 பட்ட	 ஆய்விற்காக	 2014ல்	 அவர்
எ திய 	 Gandhi	 Against	 Caste.	 அவ்வாய் 	 த்தக	 வ வம்	 ெபற் ள்ள ..
இ வைர	 ேபா மான	 அள 	 ெவளிக்ெகாணரப்படாத	 காந்தியின்	 சாதிக்
எதிரான	ஸ்டார் ஜி	 றித்த	விரிவான	ஆய்ைவ	நாம்	கண் ணர	 ம்.

சாதிக் 	 எதிரான	 சண்ைடயில்	 காந்திக் 	 ஏதாவ 	 ெசயல்தந்திரம்	 இ ந்ததா,
காந்தி	 எதற்காக	 நின்றார்,	 எைத	 அைடய	 எத்தனித்தார்,	 அவரிடம்	 பரிணமித்
வந்த	 சாதி	 ஒழிப் 	 ெசயல்தந்திரம்	 என்ன	 ேபான்ற	 மிக	 க்கிய	 அம்சங்கள்
ஆய்விற் 	 உட்ப த்தப்பட் ள்ளன.	 ேம ம்	 அம்ேபத்கார்,	 ஆர்ய	 சமாஜ்,	 காந்தி
அ ைறகள்	 றித்த	 விமர்சன	 பார்ைவ ம்	 ைவக்கப்ப கிற .
அ ந்ததிராய்க் 	 பதில்	 என்ற	 வைகயில்	 ேகால்ேக	 எ திய	 கட் ைர
இைணக்கப்பட் ள்ள .	 இப் த்தகத்திற்கான	 ன் ைரைய	 ராஜ்ேமாகன்காந்தி
எ தி ள்ளார்.

ேகால்ேக	 தர்க்கரீதியாக	 ல்லியமாக	 ஆய்ைவ	 நகர்த் கிறார்	 என்பைத
ராஜ்ேமாகன்	 காந்தி	 ஏற்கிறார்.	 என 	 நடத்ைத	 நடவ க்ைககளிலி ந்
உணர யாத	 ஒன்ைற	 என 	 வார்த்ைதகளிலி ந் 	 ெபற யா 	 என்கிற
காந்திய	 வாக்கியம்	 ேகால்ேகைவ	 அவர 	 நைட ைற	 -	 அன்றாட	 ெசயல்பா
றித் 	ஆய்விட	ைவக்கிற .

காந்திய களின்	 ன்பின்	 ரணான	 சீரற்ற	 க த் க்கள்	 ன் வைகயால்
உ வாகியி க்கலாம்.	அவர 	 சிந்தைன	 ரண்,	 காலப்ேபாக்கில்	 ஏற்பட்ட	 மாற்றம்
அல்ல 	அவரின்	ெசயல் க்தி	வைகப்பட்டதாக	இ க்கலாம்.	ேகால்ேக	ெசயல் க்தி
என்கிற	 விற் 	 வ கிறார்.	 இங் 	 ஸ்ட்ராடஜி	 என்ப 	 ஏேதா	 சா ர்யமான
ஒன்றல்ல-	திறைமயான	வழி ைறகள்,	 றிப்பிட்ட	வழிகளில்	மற்றவைர	நிதானமாக
ெசயல்பட் 	ஏற்க	ெசய்தி ம்	வைகயான .	இைத	காந்திேய	ெதளி ப த் கிறார்.
எனக் 	க த் 	இ ப்ப 	 ேவ 	அைத	மற்றவர்	 மீ 	வலிந் 	திணிப்ப 	என்ப
ேவ .	 எனக் 	 125	 ஆண் 	 வாழ	 வாய்ப்பி ந்தால்	 இந் க்கைள	 ைமயாக



இணங்க	ெசய்ய	 ந் வி ம்	என்கிற	நம்பிக்ைகைய	1947ல்	அவர்	ெதரிவித்தார்.

ேகால்ேக	 ெபா த்தவைர	 காந்தி	 ஸ்ட்ரா ஜி	 ெகாண்டவர்	 என	 நி பிப்ப 	 ட
க னமான	 ஒன்ேறயா ம்.	 அ 	 த்திசாலித்தனமாக	 நியாயமற்ற	 வழிகளில்
ெசய்யப்ப வதல்ல.	 றிப்பிட்ட	திைசவழிைய	விவாதித் 	பிறர்	ஒப் த டன்	ஏற்ைப
உ வாக் வ 	 .	 தன 	 அரசியல்	 நிைலப்பாட் ல்	 பலம் டக் ட	 அவர்
இந் க்களிடம்	ைவக் ம்	ேகாரிக்ைககளின்	உக்கிரம்	அதிகமானதாக	ராஜ்ேமாகன்
றிப்பி கிறார்.

தன 	 12ஆம்	 வயதிேலேய	 சாதிக் 	 எதிரான	 ேபாராட்ட	 உணர்
எ ம்பத் வங்கிவிட்டதாக	 காந்தி	 றிப்பி வார்.	 அவரின்	 ெசாந்த	 வாழ்க்ைக
அ பவங்கைள	 நாம்	 பட் யலிட் க்ெகாள்ள	 இய ம்.	 தீண்டாைம	 ஒழிப் ,	 சாதி
உயர் 	தாழ் 	இல்ைல,	வர்ண	ேபதமில்ைல,	அைனவ க் ம்	பள்ளி,	நீர்நிைல	 ளம்
பயன்பா ,	 கிராமத்ெதாழில்	 வாய்ப் ,	 சாஸ்திரங்களின்	 லிமிேடஷன்,	 ேசர்ந்
உண்ப ,	 கலப் 	 மணம்,	 சமஸ்கி த	 மாைய	 கைலப் ,	 கீழ்ேநாக்கி	 திரள்தல்	 என
அவர 	 ேபாராட்ட	 எல்ைலகள்	 விரிவாகேவ	 இ ந்தன.	 அவ க் 	 அந்நிய
ஆட்சியிலி ந் 	 வி ப தல்	 மட் ேம	 யராஜ்யம்	 ஆகா .	 இணக்கத் டன்
அைனவ ம்	 ஒன் பட் 	 வாழ்வதற்கான	 ட் யற்சியின்	 திறைம ம் ட
யராஜ்யம்தான்.	 நன்ெனறிைய ம்	 காரண	 காரிய	 அறிவிற் ம்	 உதவிடாத

சாஸ்திரங்கள்	மீ 	அவ க் 	நம்பிக்ைக	இல்ைல.

காந்தி	 தன்ைன	 ேபார்வீரர்	 களப்பணியாளர்	 என	 அைழத் க்ெகாள்வார்.
ெகாள்ைகயாளர்	 எனக்	 காட் க்ெகாள்ளமாட்டார்.	 த்த ரித டன்	 ெசயல்ப பவர்
என்பார்	 ( னா	 ெசப்4	 1924).	 சிறந்த	 தளபதியாக	 இ ப்பவர்	 காலம்	 இடம்
பார்த் தான்	 ேபார்	 அறிவிப்பார்.	 நிைலைம	 ைகந வி	 எதிரிக் 	 ேபாய்விட
அ மதிக்க	மாட்டார்	என	காந்தி	விளக்கமளிப்பார்.

அவர 	 எ த் க்களில்	 சாதி,	 வர்ணம்	 றித்த	 உயர்	 மதிப்பீ கள்	 இல்லாமல்
இல்ைல.	இயற்ைகயான	 நி வனங்கள்	 ேபால்	அவற்ைறக்	 க தினார்.	இந் 	 மத
உைடைவ	அைவ	 த ப்பதாக	 நம்பினார்.	 ைறப்ப த்தப்பட்டால்	 பயன்	அளிக் ம்
என் ட	க தினார்.	அேத	ேநரத்தில்	க ைமயான	விமர்சனங்கைள	ைவக்காமல்
இல்ைல.	காந்திக் 	எதிர்	காந்தி	என்ப 	எளிதான	ஒன்ேற	என	ேஜாசப்	ேலலிெவல்ட்
ெசால்வார்.	 சாதிக் 	 எதிராக	 உக்கிரமான	 ேநரிைட	 தாக் தைல	 காந்தி	 தராைம
என்ப 	 தந்திேராபாயம்	 (டாக் க்ஸ்)	 என	 நந்தா,	 கர்ேகாட்டட்	 பில்ஸ்	 என
ராஜ்ேமாகன்	காந்தி,	அவர 	ெசயல்பாட்ைட	ெகாண்ேட	அவைர	மதிப்பிடேவண் ம்
என	 ராகவன்	 ேபான்றவர்	 ெசால்கின்றனர்.	 எனேவ	 ேகால்ேக	 அவர 	 தனிப்பட்ட
வாழ்க்ைக,	ஆசிரம	வாழ்க்ைகைய	விவாதிக்கிறார்.

இந் க்களின்	 சாதி	 விதிகளில்	 நான் 	 அம்சங்கள்	 அ ப்பைடகளாக	 உள்ளன.



தீண்டாைம	 -	 ெதாட்டால்	 தீட் ,	 ேசர்ந் 	 உண்ணாைம,	 அகமணம்,
தந்ைதவைகப்பட்ட	 லத்ெதாழில்	 இந்த	 நான்ைக ம்	 அவர்	 அ சரிக்கவில்ைல.
சி வயதில்	 உகா	 அ பவம்,	 ெதன்னாப்ரிக்காவில்	 கஸ் ர்பாவிடம்
நடந் ெகாண்ட ,	 மாதவிலக்கில்	 தள்ளிைவப் 	 இல்லாத ,	 நாயக்கர்	 எ ம்
தலித்ைத	 உடன்	 அைழத் வ தல்,	 இந்தியாவில்	 லட் மிெய ம்	 தலித்
ழந்ைதைய	தத் 	எ த்தல்,	வார்தாவில்	 ேகாவிந்த்	என்பார்	சைமத் 	த பைத

உண் தல்	ேபான்றவற்ைற	ேகால்ேக	அ க்கித்	த கிறார்.

ெதன்னாப்ரிக்காவில்	 ேபாலக்	 கிறிஸ் வப்	 ெபண்ணிற் 	 ெஹன்றிேபாலக்	 தைர
மண த்தல்,	 ேசர்ந் 	 தன் டன்	 தங்க	 ைவத்தல்,	 மகன்	 ராம்தாஸ்	 ேவ
சாதிப்பிரிவில்	 ெசய்த	 மணம்,	 ேதவதாஸ்	 ேவ 	 வர்ண	 மணம்,	 ஆசிரமப்	 ெபண்
லட் மிக் 	 பிராமண	 ைபயன்	 மணம்	ஆகியைவ	 அவரால்	 ஏற்கப்பட்ேட	 நடந்தன.
அேத	ேபால்	உடல்	உைழப்பிற் 	மரியாைத,	கழிப்பைற	 த்தம்,	 ைவத்தல்,	ெச ப்
ைதத்தல்,	 ைதயல்,	 விவசாயம்	 என	 அைனத்ைத ம்	 ஈ பாட் டன்	 ெசய்தல்-
ெதாழில்	 கல்விக் 	 ன் ரிைம	 என	 உடல்	 உைழப்பின்	 ேமன்ைமைய
ெகாண்டா தல்	அவரிடம்	இ ந்த .

தன 	 அறிவிற் 	 பாதகமாக	 ேப ம்	 சாஸ்திரங்கைள	 அவர்	 ஏற்றதில்ைல.
கட ளிடமி ந் 	 ஏ ம்	 ேநராக	 வரவில்ைல-	 தீர்க்கதரிசிகள்,	 விரி ைரயாளர்கள்
எனகிற	இ 	வ கட்டல்க க் 	 பின்னர்தான்	 நம்மிடம்	வந் 	 ேசர்ந் ள்ளன	 என
அவர்	 ெவளிப்பைடயாக	 ெசான்னவர்.	 நான்	 ேகாயிக க் 	 ெசல்வதில்ைல.
ேதைவைய	உணர்வதில்ைல	என	எ தியவர்

(MKG	“	I	cannot	let	a	scriptural	text	supercede	my	reason..	nothing	comes	from
God	directly..	 they	suffer	 from	a	process	of	double	distillation-	human	prophet
then	 thro	 interpretation	of	 commentators..	my	 seat	of	 authority-	he	pointed	his
chest..	lies	here.	Hardly	ever	prayed	in	temples	less	visits	“	I	do	not	vist	temples
and	I	felt	no	need	to	go	(	March	19	1933)	“An	idol	does	not	excite	any	feeling	of
veneration	in	me	“	(oct	6	1921)

ைசவ	 உண ,	 பிரார்த்தைன	 என்பைத	 நைட ைறயாக	 காந்தி	 ைவத்தி ந்தார்.
அங் ம்	 உ வ	 வழிபா 	 இ க்கா .	 அைனத் மத	 பிரார்த்தைனகள்,
ெசாற்ெபாழி ,	 னித	 த்தகங்களிலி ந் 	சில	விளக்கம்	என்பதாக	பிரார்த்தைன
ேநரம்	இ ந்த .

அவர 	 நைட ைறயில்	 ைவதீகத்தன்ைம	 (ஆர்த்ேதாடாக்சி)	 இல்ைல.	 அவர்
ரட்சிகரமாக	நடந் ெகாள்ளாமல்	இ க்கலாம்	சீர்தி த்தவாதியாக	இ ந்தார்	என
ேகால்ேக	 மதிப்பி கிறார்.	 1904ல்	 ேபானிக்ஸ்	 ஆசிரமம்,	 1910ல்	 டால்ஸ்டாய்
பண்ைண,	 இந்தியாவில்	 1915ல்	 அகமதாபத்	 அ கில்	 ேகாச்ராப்	 சபர்மதி



சத்யாக்கிரக	 ஆசிரமம்,	 1936	 வார்தா	 ேசவாகிராம்	 ேபான்ற	 ஆசிரமங்களின்
ேநாக்கம்	அன்றாட	ெசயல்பா கள்,	அ சரிப் கைள	ேகால்ேக	விவரிக்கிறார்.

தல்	ஆசிரமம்	இந்திய	ஒப்பினிய க் 	நிதிதிரட்ட,	இரண்டாவ 	சத்தியாக்கிரக
ேபாராளிகளின்	 ம்பத்திற் 	 உதவிட,	 ன்றாவ 	 நான்காவ 	 சத்தியாக்கிரக
ேபாராட்ட ைற	 பழக்கிட	அைமக்கப்பட்டன.	அவர 	ஆசிரமத்தில்	 பல	சாதியினர்,
பல	மதத்தினர்	ேசர்ந்ேத	இ ந்தனர்.	ஒன்றாக	உண ,	பிரார்த்தைன.	உடல்	உைழப்பில்
பல்ேவ 	 ேவைலகளில்	 ழல்	 ைறயில்	 அவர்கள்	 ஈ பட்டனர்.	 அங்
லத்ெதாழில் ைற	 அ சரிக்கப்படவில்ைல.	 வர்ணாஸ்ரமம்	 இல்ைல.	 கலப்

மணம் ட	 நடந்தன.	 இந் 	 -	 ெடண் ல்கர்	 மணம்	 நடந்த ..	 என்ைன	 தீர்ப்பிட
ஆசிரமம்	சரியான	அள ேகால்	(“	Ashram	is	the	measuring	rod	people	can	judge
me	“)	என்றார்	காந்தி.

தலித்	 விமர்சகர்கள்	 ’	 காந்தி	 பார்ப்பனர்க் 	 ேமலான	 பனியாவாக	 இ க்கிறார்-
வர்ணாஸ்ரமம்	 ஆதரிக்கிறார்	 -	 தாைதயர்	 ெதாழில்	 என்கிறார்-
நவீனெதாழில் ைறயாவைத	 விமர்சிக்கிறார்-	 கர்மா	 என்கிறார்’	 என்ற
விமர்சனங்கைள	ைவத் வ கின்றனர்.	ஆனால்	காந்தி	ஈழவர்	 ட்டத்தில்	உங்கள்
வரலாற்ைற	 நீங்கேள	 நிர்மாணி ங்கள்	 மனிதன்தான்	 அவன 	 வரலாற்ைற
உ வாக் பவன்	 என் 	 உற்சாகப்ப த்தினார்.	 ைவதீகத்ைத	 ஆசார
அ ஷ்டானங்கைள	அதனிடத்தில்	 விட் வி ங்கள்	 என்றார்	 (13-3-1925	 ezhava
meet	varkalai)

II

காந்தி	சிறந்த	 உத்தியியலாளர்.	அவர 	 சீரற்றதன்ைமேய	 (inconsistency)	அவர
உத்தி	 என்கிறார்	 ேகால்ேக	 .	 (Yes	 strategist-	 His	 inconsistencies	 are	 the	 basic
strategy)

இந்தியா	வந்த டன்	இங் ள்ள	இந் க்கள்	இன் ம்	தயாராக	இல்லாத	நிைலைய
கண் ற்றார்.	 எனேவ	 நிதானகதியில்	 மாற்றங்கள்	 உ வாக்கம்	 எ ம்	 உத்திைய
அவர்	 ேமற்ெகாண்டார்.	 அவர 	 யராஜ்ய	 ண்கள்	 தீண்டாைம	 ஒழிப் ,
இந் ஸ்லீம்	ஒற் ைம,	காதி.	நான்காவ 	 ண்	வர்ணாஸ்ரமம்	என	ஒ ேபா ம்
அவர்	 ெசால்லவில்ைல-	 ஏற்க ம்	 இல்ைல.	 அவர்	 ேகாட்பாட்ைடவிட	 நைட ைற
ெசயல்பாட் ற் 	 க்கியத் வம்	 தந்தார்.	 அறிவின்	 தாகத்திற்காக	 ஏ ம்
ெசய்பவராக	 இல்ைல.	 ெசயல்தான்	 அவர்	 தளம்.	 காந்தி	 ”	 I	 am	 not	 built	 for
academic	writings.	Action	is	my	domain	என்பார்.

ெதன்னாப்பிரிக்காவின்	 21	 ஆண் கள்	 அவ க் 	 ெவ ஜனமக்கைள	 திரட் ம்
ெப ம்	பயிற்சிைய	தந்த .	அந்த	உத்திைய	அவர்	கற்றார்.	இந்தியாவில்	பிறந்ேதன்



ெதன்னாப்பிரிக்காவில்	உ வாேனன்	என்பார்.	நிறேபதம்,	தைலைமத் வம்,	விவாத
திறன்,	 பத்திரிைக	 அ பவம்,	 சத்தியாக்கிரகம்,	 இந் ஸ்லீம்	 ஒற் ைம,
தீண்டாைம	 எதிர்ப் ,	 பிரம்மசர்யம்,	 ெபண்கைள	 ெபா 	 இயக்கத்தில்	 பங்ேகற்க
ைவத்தல்	ஆகியைவ	மிக	 க்கிய	பயிற்சிகளாயின.

அவர 	 1909	இந் 	 யராஜ்	 பல	 வாசிப் க க் 	இடம்	 தந்த	ஆக்கம்.	 தத் வ
பின் லம்	 ெகாண்ட,	 உத்தி	 சார்ந்த,	 ேதசிய	 தடம்	 ெகாண்ட,	 நாகரீகங்களின்
ேமாதைல	 உணர்த் ம்	 பைடப்ப 	 ேபான்ற	 பல	 வாசிப் கள்	 உள்ளன.	 ேதசிய
உைரயாடலில்	 பாரா மன்ற	 ஜனநாயகம்	 என்ப டன்	 உைரயாடைல	 அப்பைடப்
நி த்திக்ெகாள்ளவில்ைல.	இங்கிலிஸ்தா க் 	பதில்	இந் ஸ்தான்	அல்ல	என்பார்
காந்தி.	 இந்தியாவின்	 பண்ைடத்தன்ைமதான்	 என்ற	 கழ்பாடேலா,	 ேமற்கின்
அைனத் ம்	 ேமாசம்	என்கிற	 பாரபட்ச	விமர்சனேமா	இல்ைல.	ம த் வமைனகள்,
ரயில்	 ேபான்றவற்ைற	 அவர்	 பயன்ப த்தாமல்	 இல்ைல.	 அவர 	 த்த	
ேகாகேலவானா ம்	 ,	 அவர 	 சீடர்	 ேந வானா ம்	 ேமற் கல்வி	 பின் லம்
ெகாண்டவர்கேள.	 காந்தி	 இந்தியாைவ	 இ ண்ட	 காலம்	 ேநாக்கி	 அைழத் ச்
ெசல்ல	 திட்டமிடமில்ைல.	 அவர 	 யராஜ்ய	 த்தகத்தின்	 சான்றாதார
த்தகங்களில்	இரண் 	மட் ேம	இந்திய	ஆசிரியர்க ைடய .

காந்தியிடம்	 அர 	 என்ப 	 ஆன்மா	 அற்ற	 எந்திரம்	 என்கிற	 பார்ைவ	 பலமாக
இ ந்த .	வன் ைறயின்	உ ண் 	திரண்ட	வ வமாக ட	அைத	அவர்	பார்த்தார்.
தனிமனித	ெகளரவம்	என்பதன்	அ ப்பைடைய	 உணர்வ 	என்கிற	சர 	அவரிடம்
ஓ ய .

அந்ேதாணி	 பேரல்	 அவர 	 தந்திரம்	 பற்றிய	 பார்ைவைய	 மிகப்ெபா த்தமாக
வர்ணிக்கிறார்	 .	 ”gandhian	 freedom	and	self	 rule	means	national	 independence,
political,	economic	freedom	of	the	individual	and	spiritual	freedom	or	self	rule.
Though	 each	distinguishable,	 together	 inseparable”-.	அவர 	ேதசபக்தி	என்ப
மக்கள்	 நலைன	 அ ப்பைடயாகக்	 ெகாண்ட .	 பிரிட் ஷ்	 ெகா ங்ேகான்ைம
ேபான்றேத	 இந்திய	 ெகா ங்ேகான்ைம ம்	 என் 	 ெவளிப்பைடயாக	 ேபசியவர்
காந்தி.	 இந்தியாவில்	 லட்சக்கணக்காேனாைர	 தீண்டாைம	 ெகா ைமயில்
ஆட்ப த் ம்	நமக் 	அந்நியரிடம்	நீதி	ேகட்க	என்ன	உரிைம	என்றவர்.

தந்திரம்	ெபற	உங்கைள	த திப்ப த்திக்ெகாள்வீர்	எனக்ேகாரியவர்	காந்தி.	அ
கீழி ந் 	 வங் கிற .	 அ 	 ட்டாக	 அந்நியர்களிடமி ந்
வி தைலப்ெப வ 	 மட் மல்ல-	 தனிநபர்கள்	 ட்டாக	 இணக்கமாக
வாழ்வதற்கான	சக்தி ம் ட.

கடைமகள்	 உரிைமகள்	 விவாதத்தில்	 அவர்	 எச்	 ஜி	 ெவல்ஸ்	 இடம்	 கடைமகைள
ெசய்ேவாம்	 உரிைம	வந் 	 ேச ம்	என்றார்.	என்ைனவிட	அதிக	 உரிைம	ெபற்ற	 நபர்



யார்	 எனக்	 ேகட்டார்.	 மனிதைன	 ெகட்ட	 சாத்தான்	 என	 எண்ணேவண்டாம்,
அ ப்பைட	மனித	சாரம்	என்கிற	ஒற் ைம	இைழைய	காண்ேபாம்	என்றார்.

அவரின்	 ெபா ளாதார	 க ேகாள்கள்	 எளிைமயானைவ.	 தாேன
ஏற் க்ெகாள் ம்	 எளிய	 வாழ்க்ைக ைறக் ரியைவ	 அைவ.	 தன்னிைற
யதி ப்தி	 ஆகியவற்றின்	 அ ப்பைடயிலானைவ	 அைவ.	 ைலெசன்ஸ்	 என்ப
யநலம்	சார்ந்த	ஒன் .	அவைரப்ெபா த்தவைர	ெபா ளாதார	 தந்திரம்	என்ப

ேதைவகளின்	 க்கத்தில்தான்	இ க்கிற 	 (	 Economic	 freedom	 is	 ability	 to
minimize	 one’s	 needs).	 அவர 	 இலட்சிய	 ச கம்	 ய	 ஆட்சி	 ெகாண்ட
தனிநபர்களின்	 ட் த்ெதா தி.	ேதச	வாழ்வில்	 யக்கட் ப்பா 	என்ப 	அன்றாட
நிகழ்வானால்	பிரதிநிதித் வம்	என்ப 	ெபரிய	விஷயமல்ல	என்பார்	காந்தி.	இதில்
எங் 	வர்ணாஸ்ரம்	இ க்கிற 	என	ேகால்ேக	வின கிறார்.

வி தைல	 ேபாராட்டத்ைத	 வி த்த	 நிைலயில்தாேன	 தீண்டாைம	 எதிர்ப் 	 என்கிற
ெபா ளில்	 ஆண்ட் ஸ்	 எ தியேபா 	 காந்தி	 வ த்த ற்றார்.	 தந்திர
ேபாராட்டத்ைதவிட	அவ்ேவைல	ெபரிய .	அரசியல்	ேவைலயில்லாமல்	ச கேவைல
இ க்க யா 	 என்பதால்	 அரசியல்	 ேவைலயில்	 ஈ ப வதாக	 றிப்பிட்டார்
காந்தி.	 ச க	 ேவைலக் 	 உத ம்	 அளவிற் த்தான்	 அரசியல்ேவைல	 என்றார்.
நாகரீகம்	என்கிற	ெபயரிேலா	 பழைம	என்கிற	ெபயரிேலா	தனிமனித றி 	 உைட
கைலப் 	என்பைத	அவர்	நிராகரித்தார்.

அவரின்	 இலட்சிய	 ச கத்தில்	 தனிநபர்	 தந்திரம்	 க்கியத் வம்	 ெப கிற .
அங் 	 சாதிேயா	 வர்ணேமா	 அ ப்பைடயில்ைல.	 அவரின்	 ேபாராட்டத்தில்	 சாதி
எதிர்ப் 	தனித்த	ஒன்றல்ல.	வி தைலப்ேபாராட்டத்தின்	ஊடானதான	ஒன் .	ஒன்
மற்றதிற் 	 ைணநிற்பதாக	இ க்கிற .	ேகால்ேக	1915-20,	20-27,	27-32,	32-45
மற் ம்	 1945-48	காலகட்டத்தில்	காந்தியின்	 தீண்டாைம	 எதிர்ப் ,	 சாதி,	வர்ணம்,
சனாதனம்,	 சாஸ்திரங்கள்,	 ேசர்ந் ண்ணல்,	 கலப் மணம்	 ஆகியைவ	 றித்த
அவர 	 உத்திகைள	ஆய்வி கிறார்.	அைனத் ேம	வி தைலப்ேபாராட்டம்	என்கிற
பின் லம்	சார்ந் 	நிற்கின்றன.

காங்கிரசில்	 1918வைர	 அவ க் 	 ெப மள 	 க்கியத் வம்	 இல்ைல.	 1917ல்
சப்ஜக்ட்	 கமிட் க் 	 ைழய	 3	 வாக் 	 மட் ேம	 ெபற்றதால்	 ேபாக யவில்ைல.
அன்னிெபசண் ன்	ேஹாம் லில்	அவர்	இ க்கவில்ைல.	 1918	பம்பாய்	 ட்டத்தில்
மாண்ேட 	ெசம்ஸ்	விவாதத்தில்	அவர்	இல்ைல.	ஆனால்	ெசம்ஸ்ேபார்ட்	அைழப்ைப
ஏற் 	 த்த	 ஆெள ப்பில்	 ஈ பட்டார்.	 பேட டன்	 அதற்காக	 தினம்	 20	 ைமல்
பயணித்தார்.	 சாந்தி	 நிேகதன்	 ெசன்றேபா 	 ஏன்	 பிராம்மண	 சைமயல்காரர்	 என
அவர்	வினவினார்.	ேவ 	ஆசிரமம்	ஒன்றில்	உடல்	உைழப்ைப	பற்றி	வலி த்தினார்.
ஹரித்வாரில்	 ய்ைம	 காதாரம்	சர்க்காவின்	 க்கியத் வம்	பற்றி	உைரயா னார்.



அகமதாபாத்	 ேகாசார்ப்	 ஆசிரமத்தில்	 சர்க்காைவ	 அவசியமாக்கினர்-	 1915
ெசப்டம்பரில்	 தலித்	 ம்பம்	அங் 	 ேசர்ந்ததால்	 உறவினர்	 மகன்லால்	 உட்பட	 பலர்
ெவளிேயறினர்.	பணம்	வ வ ம்	நின்ற .	ச க	பகிஷ்காரம்	என்ற	ேபச் ம்	வந்த .
அவர்	அப்ேபா 	 46	வயதில்	இ ந்தார்.	தான்	இந் மதத்ைத	அழிக்க	வரவில்ைல.

ய்ைமப த்தேவ	 யற்சி	 எ ப்பதாக	 ெதரிவித்தார்.	 தா ம்	 சனாதனிதான்
என்றார்.	ஆசிரம	பள்ளிகைள	நி வினார்.

1919	ெரளலட்	அ த் 	அக்ேடாபரில்	பஞ்சாப்	கிராமங்க க் 	ெசன்றார்.	கிலாபத்
இயக்கத்ைத	 தீவிரப்ப த்தினார்.	 தன 	 இந் 	 ஸ்லீம்	 ஒற் ைம,	 தீண்டாைம
ஒழிப் 	என்பதற் 	அரசியல்	அவசியம்	என்றார்.	கட ளின்	பைடப்பில்	பாவ	மனிதன்
ஏ 	 என	 ேகள்விெதா த்தார்.	 ெதாட்டால்	 தீட் 	 என்பதற் 	 மத	 ஆதாரமில்ைல
என்றார்.	 அப்ேபா 	 அவர்	 உண ,	 தி மணம்	 பற்றி	 ேபசவில்ைல.	 தீண்டாைம
இ ந்தால்	 யராஜ்யத்திற் 	 நாம்	 த தி	 ெபற்றவராக	 மாட்ேடாம்	 .	 ’சாதி ைற’
ைறப்ப த்தப்பட்டால்	 பயன்த ம்	 நி வன	 வ வேம	 என	 ெதரிவித்தார்.

அகமண ைற	 ஒ வைக	 யக்கட் ப்பா 	 என்றார்.	 தீண்டாைமைய
ைவத் க்ெகாண் 	 யராஜ்யத்திற் 	 எவ்வா 	 தயாராக ம்
எனக்ேகட் க்ெகாண் ந்தார்.

காங்கிரைச	 சம்பிரதாய	 சட்டவ வம்	 என்பதிலி ந் 	 மக்கள்	 திரள்
இயக்கமாக்கியவர்	காந்தி.	வன் ைறயற்ற	அகிம்ைசவழியில்	ஏைழக ம்	எதிர்த்
நிற்க ம்	என்பைத	அவரால்	உணர்த்த	 ந்த .	ைவக்கம்	சத்தியாக்கிரகத்தில்
பங்ேகற் 	அங் 	 நம் திரிக டன்	விவாதித்தார்,	 நாராயண ைவ	சந்தித்தார்.
பிரிட் ஷ்	அதிகாரிக டன்	விவாதித்தார்.	 தீண்டாைமைய	ெகாண்டா வ 	இந்
மத	 அழிவிற் ரிய 	 என்றார்.	 யராஜ்ய	 பிரச்சைனையவிட	 இ 	 ெபரிய .
அவர்க க் 	 ளம்,	 சாைல	 பயன்ப த்த,	 கல்விக் டம்	 ெசல்ல	 தைட டா .
சமஉரிைமகள்	ெகா க்கப்படேவண் ம்	என்றார்.

நால்வர்ணம்	 என்பைத	 ஏற்ேற	 ேபசிவந்தார்.	 தன்ைன	 சனாதனி	 என
அைழத் க்ெகாண்டார்.	 1921	 தமிழக	 ற் ப்பயணத்தில்	 திண் க்கல்லில்	 ெசப்
1921ல்	 சனாதனி	 என்கிற	 வைகயில்	 தீண்டாைம	 அவசியமில்ைல	 என	 நான்
ெசால்ேவன்	 என்கிறார்.	 அதற் 	 சாஸ்திரங்களில்	 இடமில்ைல.	 நால்வர்ணம்
என்றா ம்	 எந்த	 வர்ணத்தவ ம்	 மற்றவர்	 ணம்	 ற்றி ம்	அற்றவராக	 இல்ைல
என்றார்.	உண ,	 நீர்நிைல,	தி மணம்	ேபான்றவற்றில்	நாம்	அ சரிப்பைவ	 க்கிய
விதிகள்	 இல்ைல	 என்றார்.	 அவர 	 ெசல்வாக்கால்	 1929	 காங்கிரஸ்	 ெசயற்
ேகாயில்	 ைழ 	கமிட் 	ஒன்ைற	அைமத்த .

மணிலால்	 ஸ்லீம்	 ெபண்	 ஒ வைர	 மண க்க	 ேகாரியேபா 	 டா
அவசியமற்ற	பிரச்சைனகள்	வரலாம்	என்றார்.	 1932ல்	உபசாதிகள்	எதற் 	என்றார்.
சாஸ்திரங்களில்	 சாதிக் 	 இடமில்லாதேபா 	 ஏன்	 இவ்வள 	 சாதிகள்	 என்றார்.



Caste	 is	 an	 excrescence	 just	 like	 Untouchability	 upon	 Hinduism	 .	 சாதிகள்
இந் மதத்தில்	ஏற்பட்ட	மிைக	வளர்ச்சி	ேதைவயற்ற	சைத	என்றார்.

அவர 	1932	பட் னிப்ேபார்	மிக	 க்கியமானதாக	உன்னத	ேநான்பாக	பியாரிலால்
அவர்களால்	 வர்ணிக்கப்ப கிற .	 ைசமன்	 கமிஷன்	 தாழ்த்தப்பட்டவர்க க்
ஒ க்கீ 	 என	 ெசான்ன .	 தல்	 வட்டேமைஜக் 	 காங்கிரஸ்	 ெசல்லவில்ைல.
அம்ேபத்கர்,	 இரட்ைடமைல	 சீனிவாசன்	 ெசன்றனர்.	 இரண்டாவதில்	 காந்தி
பங்ேகற்றார்.	தனி	வாக்காளர்	ெதா தி	ஏற்க யாெதன்றார்	1931-ெசப்-நவ	நடந்த
மாநாட் ல்	 	 எட்டப்படாததால்	 பிரதமர்	 ராம்ேசவிடம்	 விற் 	 வி வ
என்பைத	ஏற்றனர்.	பிரதமர்	 ராம்ேச	தன 	அவார்ைட	ஆகஸ்ட்	 17	 1932ல்	தந்தார்.
எதிர்ப்ைப	 ெதரிவித் 	 காந்தி	 க தம்	 எ தினார்.	 ெசய்த 	 சரி	 என	 பிரிட் ஷ்
பதிைலத்தந்த .

அறிவித்தப 	 காந்தி	 ெசப்டம்பர்	 20,	 1932ல்	 உண்ணாேநான் 	 ேமற்ெகாண்டார்.
அ த்தநாள்	பத்திரிைக	ேபட் யில்	ெபா த்ெதா தியில்	இட	ஒ க்கீ 	ஏற்கலாம்
ேகாயில்	 ைழைவ	வலி த்தலாம்	என்றார்.	சாதி	இந் 	தைலவர்கள்	மாளவியா
தைலைமயில்	 னர்.	 அம்ேபத்கா டன்	 ேபச் வார்த்ைத	 நடந்த .	 பிறப் வழி
தீண்டாைம	 அ சரிக்கக் டா .	 ெபா 	 உரிைமகள்	 நிைலநாட்டப்படேவண் ம்
என்கிற	 தீர்மானம்	 இயற்றப்பட்ட .	 அம்ேபத்கார்	 தனக் 	 ன்	 நிற் ம்	 ெப ம்
பிரச்சைனைய	 ெவளிப்ப த்தினார்.	 காந்தி	 உயிர்	 என்பைத	 நிராகரிக்க

யவில்ைல.(	“	There	was	before	me	a	duty	as	apart	of	common	humanity	 to
save	 Gandhi	 from	 sure	 death.	 There	 was	 before	 me	 the	 problem	 of
Untouchability-	Political	rights	which	the	PM	had	given	them”)

அம்ேபத்கார்	 ட் த்ெதா திகைள	 ஏற்கலாம்	 197	 இடங்கள்	 என்றார்.	 பிரிட் ஷ்
அர 	78	என் 	ெசால்லியி ந்த .	ேபச் வார்த்ைதயில்	148	ஏற்கப்பட்ட .	ராஜாஜி,
சாப் ,	 ெஜயகர்	 உதவினர்.	 இடஒ க்கீ 	 காலம்	 10	 ஆண் கள்-	 பின்னர்
விவாதித் 	 ெவ க்கலாம்	 என்றனர்.	 அரசாங்கம்	 ெசப்	 26	 1932	 ல்	 னா
உடன்பாட்ைட	 ஏற்க	 காந்தியின்	 உண்ணாேநான் 	 ந்த .	 ராஜாஜி ம்
அமேபத்க ம்	தங்கள்	ேபனாக்கைள	மாற்றிக்ெகாண்டனர்.	பின்வந்த	ஆண் களில்
1945-46ல்	 அம்ேபத்கர்	 இைத	 க ைமயாக	 விமர்சித்தார்.	 அதற் 	 ராஜாஜி,
சந்தானம்	 ேபான்றவர்கள்	 பதிைல	 எ தினர்.	 ேந ,	 ஈஎம்	 எஸ்	 ேபான்றவர்கள்	 ட
ேதைவயற்ற	 ’ைடவர்சன்’	 என்றனர்.	 காந்திக்ேகா	 இந் மத	 பிளைவ
காக்கேவண் ம்	என்ப 	அவசியமாக	இ ந்த .

காந்திக் 	 என்ன	 ேநாக்கம்	 என	 ேகால்ேக	ஆய் 	 ெசய்கிறார்.	 ேவண் ெமன்ேற
தன 	 அரசியல்	 தைலைமைய	 நி வ	 உண்ணாேனான் 	 ேமற்ெகாண்டாரா?
ெப கிவ ம்	 அம்ேபத்கர்	 ெசல்வாக் 	 தனக் 	 ஆபத் 	 என	 நிைனத்தாரா?
இந் க்கள்	 மத்தியில்	 விழிப் ணர்ைவ	 உ வாக்கேவண் ம்	 என	 யற்சித்தாரா?



சாதியின்	 ேவர்	 மட்டத்தில்	 தாக் தல்தர	 சரியான	 ேநரம்	 எனக்	 க தினாரா?
தண் யாத்திைர	 என	 பிரிட் ஷா க் 	 எதிராக	 ேபாரா யவர்	 இந்த	 ஒ க்கீ
அவார்ட்	எதிர்த் 	ஏன்	உண்ணாேனான் 	என	 ெவ த்தார்	என	பல	ேகள்விகைள
எ ப்பி	 ஆய்ைவ	 ெதாடர்கிறார்	 ேகால்ேக.	 அவர 	 நடவ க்ைககளிலி ந்
பதிைலப்ெபற	 யற்சிக்கிறார்	ேகால்ேக.

உண்ணாேநான் 	 ந்த டன்	 உடன யாக	 ஹரிஜன்	 ேசவா	 சங்கம்	 பிர்லா,
தக்கர்பாபா	 ெபா ப்பில்	 உ வாக்கப்பட்டட .	 1933	 ஹரிஜன்	 வார	 இதழ்-	 இந்தி,
ஜராத்தி,	 தமிழ்,	 உ ,	 ெபங்காலி,	 ஆங்கிலம்	 ேபான்ற	 ெமாழிகளில்

ெகாணரப்பட்ட .	ஆத்ம	 த்தி டன்	 தீண்டாைம	 ஒழிப் 	 பணி	 நைடெபற	 காந்தி
வி ம்பினார்.	இதற்காக	 21	 நாட்கள்	 உண்ணாநிைல	 ேமற்ெகாண்டார்	 (fast	 for	 21
days	 may	 8-28	 1933	 self	 purification).	 ேதவதாஸ்-	 லஷ்மி	 தி மணம்
இக்காலத்தில்	நைடெபற்ற .

’ஹரிஜன	யாத்ராைவ’	மிக	 க்கியமாக	க தி	 1933	நவம்பர்	 5	 தல்	ஆகஸ்ட்	 2
1934	 வைர	 12500	 ைமல்	 ரம்	 நடத்தினார்.	 தினம்	 50	 ைமல்	 பயணித்தார்.
தனிப்பட்ட	அ பவங்கைளப்	ெபற்றார்.	ஒரிஸ்ஸாவில்	ெபளரிஸ்	சாதிப்பிரிவினர்	பிற
ஸ்வீப்ப டன்	 ேசர்ந் 	 உண்ண	 ம ப்பைதக்	 கண் ற்றார்.	 சில	 இடங்களில்
காந்திக் 	 க ப் க்ெகா 	 காட்டப்பட்ட .	 நாக் ரில்	 ட்ைட	 வீசினர்.	 பனாரசில்
உ வெபாம்ைம	எரித்தனர்.	 னாவில்	 ண் 	வீசினர்.	அவர்	 னா	ெசன்ற	ரயிைல
கவிழ்க்க	 யற்சி	நடந்த .	பீகார்	ப திகளில்	கல்வீசப்பட .	பல	இடங்களில்	இந்
தர்ம	விேராதி	என	 ண்டறிக்ைககள்	வீசப்பட்டன.

பம்பாய்	 காங்கிரஸ்	 ட்டத்திற் 	 1934	 அக்ேடாபரில்	 காந்தி	 ெசன்றார்.	 ஆனால்
விவாதங்களில்	அவர்	மனம்	லயிக்கவில்ைல,	காங்கிரசிலி ந் 	விலகினார்.	1934-
39	ஆண் களில்	வார்தாவிலி ந் 	 ெசயல்பட்டார்.	 ேசவாகிராம்	 என்ப 	ஹரிஜன்

யி ப் 	ப தி.	1936	காங்கிரஸ்	 ட்டத்ைத	கிராமப்ப தியில்	ைபஸ் ரில்	நடத்த
ைவத்தார்.	பங்ேகற் ம்	தைலவர்க ம்	ெதாண்டர்க ேம	 த்தம்	ெசய்யேவண் ம்
என	 வற் த்தினார்.	 பங்கிகைள	 லிக் 	 அமர்த்தவில்ைல	 -	 Be	 minister	 of
cleanliness	என்றார்.

தன 	 6வ 	 மகன்	 என	 தலித்	 இைளஞன்	 ேகாவிந்ைத	 ஏற்றார்.	 அவரால்
சைமக்கப்பட்ட	உணைவ	எ த் க்ெகாண்டார்.	ேகாவிந்த க் 	 ெவட்ட	ம த்த

தி த் ேவாரிடம்	 கசந் 	 தான்	 ேபாவைத	 நி த்திெகாண்டார்.	 வார்தாவில்
1937ல்	 கல்வி	 மாநாட்ைட	 ட் னார்.	 7	 தல்	 14	 வய 	 ய	 இலவசகல்வி
என்றார்.	தலமட்ட	 ேதைவகைள	அ சரித்த	 பாட ைறைய	காங்கிரஸ்	அரசாங்கம்
ெசய்ய	வற் த்தினார்.

1942	 ஜூைலயில்	 காங்கிரஸ்	 ெசயற் 	 வார்தாவில்	 ய .	 ர்ண யராஜ்,



தீண்டாைம	 ஒழிப் -	 அவசியெமனில்	 ேபாரா ேவாம்	 எனப்	 ேபசினார்.	 பம்பாயில்
ஆகஸ்ட்	 8,	 1942	 இந்தியாைவ	 விட் 	 ெவளிேய 	 அைற வல்	 விடப்பட்ட .
ஆகஸ்ட்	 9ல்	 ைக படலம்	 ெதாடங்கிய .	 அரசாங்கம்	 ேபாராளிகைள	 தாக்கி
ஒ க்க	 ைனந்த .

மார்ச்சில்	 1942	கிரிப்ஸ்	 	வந் 	ேதால்வியைடந்த .	ேவவல்	 1945	ஜூைலயில்
சிம்லா	 ட்ட	அைழப் 	வி த்தார்.	இங்கிலாந்தில்	 ேலபர்	கட்சி	ஜுைலயில்	ெவற்றி
ெபற் 	 ஆட்சிக் 	 வந்த .	 காந்தியின்	 நண்பர்	 ெபதிக்	 லாெரன்ஸ்	 திய	 அர
ெசயலர்	ெபா ப்ேபற்றார்.

III

நிஷிகாந்த்	ேகால்ேகவின்	ஆய்வின்	 வாக	கீழ்கண்டவற்ைற	வைகப த்தலாம்.

காந்தி	சி வயதிலி ந்ேத	தீண்டாைம	எதிர்ப் 	உணர்வில்	வளர்ந் 	வந்தவர்.	1916-
20ல்	 உடல்ெதாடாைம	 எதிர்த் ம்,	 1920-27களில்	 பள்ளி	 ேபான்ற	 ெபா
உரிைமக க்காக ம்	ேபாரா யவர்.	1927-32களில்	ஆலய	 ைழவிற்காக ம்,	1932-
45ல்	இைவ	அைனத்திற்காக ம்	ேபாராட்டத்ைத	ெதாடர்ந் 	நடத்தியவர்.	ஹரிஜன
ேசவா	 சங்கம்	 சார்பில்	 த்தகங்கள்	 வழங் வ ,	 உ க்கத்.	 ணி,	 ெபா ளாதார
வளர்ச்சி,	 கல்வி	 பரப் தல்,	 ஸ்காலர்சிப்,	 12500	 ைமல்	 நீண்ட	 பயணம்
ேபான்றைவகைள	பட் யலாக	ேகால்ேக	நிைன ட் கிறார்.

1934ல்	சாதி	ஒழியேவண் ம்	என்றார்.

.	In	1934	“	Castes	are	a	human	manufacture,	daily	weakening	and	have	to	go	(
12th	Jan	1934).	In	1935	Caste	has	to	go	“	The	present	caste	system	is	the	very
antithesis	 of	 varnashrama.	 The	 sooner	 the	 public	 opinion	 abolishes	 it	 better	 (
11th	Nov	1935)

வர்ணம்	 பிறப்பால்	மட் ேம	அல்ல	 நடத்ைதயால்	 உ தியாகிற 	 (	 23rd	 sep	 1934)
என	ெசால் ம்ேபா 	 தாைதயர்	ெதாழில்	என்பதிலி ந் 	அவர்	ேவ ப கிறார்	 .
வர்ணம்	 என	 ேபசினால்	 ஒ 	 வர்ணம்	 ேபா ம்	 அைனவ ம்	 த்திரர்களாக
இ ப்ேபாம்	என்கிற	downward	mobility	கட் கிறார்.

காந்தியின்	 1942	 கான்ஸ் ட் ஷன்	 விளக்கத்தில்	 தீண்டாைம	 ற்றம்	 என
ெசால்லப்பட்ட .	 தீண்டாைம	 தீட் 	 என	 மனத்தைட	 ெகாண்ட	 ச கத்தில்,
அைமப் ரீதியாக	 தீண்டாைம	 ஒழிப்ைப	 தீவிரப்ப த் வ ,	 அவசியம்	 எனில்
அரசின்	 ைண டன்	 ட	ெசய்வ 	என்ற	நிைலக் 	பயணிக்கிறார்.

உண -	தி மணம்	என்பதில்	 1916ல்	கட் ப்பா கள்	 ேதைவ	என் 	 ேபசிய	அவர்-



பின்னர்	 அைவ	 விதியல்ல-	 உபசாதிக்கள்	 மணக்கலாம்	 என்கிறார்.	 தி மணம்
என்றாேல	 மணமகேனா	 மகேளா	 ஒ வராவ 	 ஹரிஜனாக	 இ க்கேவண் ம்
என்கிறார்.	அவ்வாறில்லாத	 தி மணங்க க் 	 ேபாவைத	 நி த்திக்ெகாள்கிறார்.
(His	 ideal	 mixed	 marriage	 is	 with	 harijan	 on	 one	 part)	ஹரிஜன	 ேசவா	 சங்க
விவாதத்தில்	(1946)	அவர்	அம்ேபத்கார்	க த்திற் 	இைணயாக	வந் 	ேசர்கிறார்.
அவர 	 ைற	 Continuity	 with	 tradition	 and	 articulating	 the	 struggle
என்பதாக ம்	அதற் 	இந் 	சாதியாரின்	ஆதரைவக்ேகா வதாக ம்	இ ந்த .

அ த் 	 அவரின்	 க்கிய	 பங்களிப் 	 கீழ்ேநாக்கிய	 இயக்கம்.	 சமஸ்கி தம்,
பிராம்மண	பாரம்பரியம்	-	கலாச்சாரம்தான்	உயர் 	என்கிற	மாைய	அவரிடம்	இல்ைல.
அைத	ஏற்க ம்	இல்ைல.	 (The	uniqueness	 in	his	 strategy	 in	being	 free	 from	 the
logic	 of	 sanscritisation-	 Uniqueness	 in	 refusing	 to	 accept	 the	 superiority	 of
Brahminical	 tradition,	 culture	 customs.).	 விேவகானந்தர் ட	 ’ேமல்ேநாக்கி
ெசல்ல’	சமஸ்கி தம்	ப 	என	அைழப்பவராக	இ ந்தார்.

தலித்கள்	அவைர	 பிராமண	 பனியா	 சிந்தனாவதியாக,	 தலித்	 ன்ேனற்றத்திற்
ட் க்கட்ைட	 ேபாட்டவராக,	 ராமராஜ்யம்	 ேபான்ற	 சிம்பல்கைள

பயன்ப த்தியவராக	பார்த்தனர்.	அவர 	ெசயேலா	எ த்ேதா	பிராமணியம்	மீதான
நம்பிக்ைக	 எைத ம்	 உணர்த்தவில்ைல.	கிராம்சிய	 ேமலாண்ைம	க த்தாக்கத்தில்
காந்தி	பிராமண	கலாச்சார	ேமலாண்ைமக் 	எதிராக	நின்றார்	என்கிறார்	நிஷிகாந்த்

காந்தி	பிரிட் ஷ்	எதிர்த் 	மட் மல்ல	சாதி	எதிர்ப்பி ம்	ெப ம்	உத்திெகாண்டவராக
இ ந்தார்.	சாதி	 சீர்தி த்தம்,	தலித்கள்	எ ச்சி,	காந்திய	 ைறகள்	என	 ன்
வ வங்களில்	சாதி	எதிர்ப் 	ெவளிப்பட்ட .	ஆர்ய	சமாஜ்	ேவதகாலம்	தி ம் ேவாம்.
காயத்ரி	கற்ேபாம்	என்ற .	 த்திகரணம்	என	ேபசிய .	ஆர்யசமாஜின்	 த்திகரண
இயக்கம்	 தன 	 கம் னல்	 ணத்ைத	இழந் 	 எழவில்ைல	 என்கிறார்	 ேகால்ேக.
இதில்	அம்ேபத்கார்,	காந்தி	இைண 	அவசியமாகிற .

அம்ேபத்கர்	 (1891-1956)	 பகிஸ்கிரித்	 ஹிதகாரி	 சைப	 1924,	 பம்பாய்	 சட்டமன்ற
அ பவங்கள்,	 1927ல்	 மகத்	 சத்தியாகிரகம்,	 1930	 நாசிக்கில்	 காலாராம்	ஆலய
ைழ ,	 1936ல்	ஐ	எல்	 பி	கட்சி,	 1942	 ல்	ெசட் ல்ட்	ெபெடேரஷன்,	ஜூைல	 1941

ைவஸ்ராய்	 நியமித்த	 பா காப் 	 கமிட் ,	 1942	 ைவஸ்ராய்	 க ன்சிலில்	 ேலபர்
அைமச்சர்,	 பின்னர்	வி தைல	இந்தியாவில்	 சட்ட	அைமச்சர்,	அரசியல்	அைமப்
சட்ட	 வைர 	 தைலைம	 என	 பரிணமித் 	 வந்தார்.	 அவர 	 உத்தி	 சிவில்
சமத் வ	 உரிைம,	 அரசியல்	 அதிகாரம்,	 ெபா ளாதார	 ன்ேனற்றம்	 என்பதாக
இ ந்த .	அவர்	காந்தி டன்	 ரண்பட் 	ெபா திவந்தார்.

காந்திக் 	 இ ப தி ம்	 பாதிக்கப்பட்டவர்கேள	 (விக் ம்).	 ஆனால்	 அம்ேபத்கார்
அைத	 ஏற்கவில்ைல.	 அம்ேபத்கரிடம்	 இந் க்கள்	 சாதி	 அ சரிப்ப



மனிதேநயமற்றவர்கள்	 என்பதால்	அல்ல-	அவர்களின்	 மதம்	 காரணமாகேவ	 என்ற
க த் 	இ ந்த .	இைத	annihilation	ஆக்கத்தில்	அவர்	விரிவாக	எ தி ள்ளார்.

காந்தி	சாஸ்திரங்கைள	விமர்சன ர்வமாக	பார்த்தா ம்	’அழி	ஒழி’	என	ெசால்லவில்ைல.	தனிநபர்	மற் ம்	ச கம்	தி ந்தி	ஏற்படேவண் ய	அவசியமான	மாற்றம்	ேதைவ	என	விைழந்தார்.	அரசின்	உதவி	-	சட்டம்	என்பைவ	ெப மள 	உதவா 	என	காந்தி	க தினார்.	தனி	அைடயாளம்	ேகா வ 	ச க	ேமாதைல	அதிகரித் வி ம்.	ேதைவயற்ற	ேபாட் 	 ழைல	உ வாக் ம்.	அதிகாரம்,	ெசல்வம்	ேசர்க்க	 ண் ய த் க்ெகாண் 	ெசல்வ 	நிக ம்	என்றார்	காந்தி.			

அம்ேபத்க க் 	 அரசியல்	 சட்டப்பா காப் ,	 அரசின்	 தைலயீ 	 அவசியம்.
அவ க் 	இ 	தனித்த	அைடயாளங்கள்	அவசியமாயின.	தனித்த	அரசியல்	சக்தி
எ ம்	அைடயாளம்,	 தனித்த	 ச க	 மத	அைடயாளம்.	 எனேவ	அவர 	இயக்கம்
பிராயசித்த	 இயக்கமல்ல-	 யமரியாைத	 ெகாண்ட	 தன்	 ைகேய	 தனக் 	 உதவி
இயக்கம்.	 ஆகேவ	 தன்	 மக்க க் 	 தன்னம்பிக்ைகைய	 அதிகரிக்க	 ெசய் ம்
உத்திகள்	 அவ க் 	 ேதைவப்பட்ட .	 (The	 movement	 cannot	 be	 for	 self
purification..	 he	 stood	 for	 self	 help	 removal	 of	 injustice	 by	 the	 actions	 of
sufferes.	“No	borrowed	or	hired	person	who	does	not	belong	 to	your	class	can
further	 your	 welfare	 by	 the	 least	 degree”	 and	 so	 his	 method	 creating	 self
confidence	self	respect	and	rejected	the	patronizing	idea).	காந்திக் 	ேமற் மயம்
நவீனமயம்	 ரண்டலின்	 ேவ வ வேம	 தவிர	 அைத	 நீக்கா 	 என்ற	 பார்ைவ
இ ந்த .

காந்தி	ேபாராட்டத்தில்	 ைறகேள	இல்ைலயா	–	அதன்	வரம் கள்	(லிமிேடஷன்)	என
சில	அம்சங்கைள	நிஷிகாந்த்	பட் யலி கிறார்.

ஏற்றத்தாழ்வான	 ெபா ளாதார	 ைறைய	 அ 	 ெபரிதாக	 ேபசவில்ைல.	 சாதி
ெவ ம்	 மனம்	 சம்பந்தப்பட்ட	 விஷயம்	 மட் மல்ல	 அரசியல்	 ெபா ளாதார
ஏற்பாடாக ம்	 இ ந்த .	 எனேவ	 அதிகார	 ெவளியில்	 மாற்றம்	 என்ப ம்	 அதில்
ேதைவ	 என்கிற	 ரிதல்	 இல்ைல.	 அரசின்	 பங்ைக	 ைறத் 	 மதிப்பி வதாக
இ ந்த .	 நீண்டகால	திட்டமாக	ஏ ம்	 ன்ைவக்கப்படவில்ைல.	ெப ம்பா ம்	 ய
நைட ைற	 சார்ந்த	 பரிேசாதைனகள்.	 மற்றவைர	 ஏற்க	 ெசய்ய	 எ க்க	 ேந ம்
நீண்டெந ய	 காலம்,	 தலித்கைள	 உற்சாகப்ப த்தாமல்	 நம்பிக்ைக	 அழிப்பிற்
உள்ளாக	 ெசய்தல்,	 அவர்கள்	 தாங்கள்	 passive	 object	 ஆக	 ைவக்கப்பட்டதாக
உணர்தல்	 ேபான்றைவகைள	 றிப்பிடலாம்.	இவற்ைற	 	ஆர்	 நாகராஜின்	 த்தகம்
மிகச்சரியாக	விளக் ம்.

நிைறெயனப்பார்த்தால்	 நிதானமாக	 ெம வாக	 இ ந்தா ம்	 ச க	 அைமதிைய
அ ப்பைடயாக	 ெகாண் ,	 தந்திர	 ேபாராட்ட	 ஒற் ைமைய	 சிதற	 அ க்காமல்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 	காந்தியின்	இயக்கம்	என	ெசால்லலாம்.

நிஷிகாந்த்	 த்தகத் டன்	 மரப்பா	 அவர்கள்	 ெதா த்த	 Removal	 of
Untouchability,	பிர 	ெதா த்த	Caste	must	go,	நாகராஜன்	அவர்களின்	Flaming
Feet	 and	 Other	 Essays,	 அம்ேபத்கார்	 அவர்களின்	 க் ெபக்	 சர்வேதச
மாநாட் ற்கான	 றிப் 	Ambedkar	Presentation	at	Canada	Conference	1942,	What



Congress	 Gandhi	 have	 done,	 ராஜாஜியின்	 Ambedkar	 Refuted,	 K.சந்தானம்
அவர்களின்	Ambedkar	Attacks-	 critical	 examination,	 Rajmohan’s	 rejoinder	 to
Arundhati	Roy	ேபான்றவற்ைற ம்	இைணத் 	வாசிக் ம்ேபா 	காந்தியின்	சாதிப்
ேபாராட்டப்	 ரிதல்	 ெதளிவா ம்.	 அம்ேபத்கார்-	 காந்தி	 இைண 	 இந்திய
ச கத்தின்	 ஜனநாயக	 அ த்தளத்திற் 	 ெப ம்	 பலம்	 ட் ம்	 என்ேற
உணரேவண் ள்ள .
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வி தைலக் 	 ன்னர்	எனில்	இத்தைலப் 	காந்தி	அம்ேபத்கார்	இணக்கம்	என்
எ தப்பட் க்கேவண் ம்.	 காந்தி டன்	 அம்ேபத்காைர	 இணக்கப்ப த் வ
என்பதற்கான	 யற்சிகள்	அப்ேபா 	 ெப மள 	 ேதைவப்பட்டன.	 காந்தி	 றித்த
விமர்சனங்கைள	 ெவளிப்பைடயாக	 அம்ேபத்கார்	 ேபசி ம்	 எ தி ம்	 வந்தார்.
1930களில்	 கம் னல்	 அவார்ட்	 எ ம்	 ராம்ேச	 மக்டானல்ட்	 அவார்ட்	 காலத்தில்
இவ்விணக்கத்திற்கான	ெப ம்	 யற்சிைய	வரலா 	பதிவிட் க்ெகாண் ள்ள .

தனித்ெதா தி-	ெபா வாக்காளர்	என்கிற	சமரசம்	 றித்த	உைரயாடல்கள்	இன் ம்
ெதாடராமல்	 இல்ைல.	 வி தைல	 இந்தியாவில்	 அம்ேபத்கரின்	 பங்களிப் 	 ெப ம்
ேபாற் த க் ரியதான -	 வி தைலக் ப்	 பின்னர்	 காந்தி	 ெம வாக	 பின்
தள்ளப்ப வ ம்	 நடந்ேதறிய .	 பல	 இயக்கங்களிலி ந் 	 பல்ேவ 	 தரப்பட்
ெவளிப்பட்ட	 விமர்சனங்கள்,	 அவைரப்	 பார்த் 	 பழகி	 வந்த	 தைலவர்கள்
அ கிப்ேபான 	 ,	 காந்தியின்	 ல்ெதாைககள்-	 எ த் க்கள்	 பரவலாக
ெசன்றைடயாைம ம்	காரணமாக	இ க்கலாம்.

அம்ேபத்க க் 	 பின்னரான	அம்ேபத்கரிய	இயக்கங்கள்	 மற் ம்	 மகராஷ்ட்ர	அர
யற்சி	 காரணமாக	 அம்ேபத்கர்	 எ த் க்கள்	 ஓரளவிற்காவ

கிைடக்கத் வங்கின.	 பல்ேவ 	 ெமாழிகளி ம்	 கிைடக்கத் வங்கின.	 அவைர
ெகாண்டா ம்	 எ ச்சிக ம்	 ெப கின.	 அம்ேபத்காைர ம்	 காந்திைய ம்	 எதிர்
எதிேர	நி த் ம்	 யற்சிக ம்	அவ்வப்ேபா 	விவாத	அரங்கிேல	இடம்ெபறலாயின.
இச் ழலில்	 அம்ேபத்கா டன்	 காந்திைய	 இணக்கப்ப த் ம்	 எதிர்விைனகள்
ேதைவப்படலாயிற் .	அப்ப 	எ ந்த	எதிர்விைனயில்	ஒன்றாக	ம லிமாயி	எ திய	5
சிறிய	 கட் ைரகள்	 அைமந் ள்ளன.	 அவர்தம்	 கட் ைரகளின்	 சாரம்	 இங்
தரப்ப கிற .

ம -காந்தி	 மற் ம்	 அம்ேபத்கார்	 என்கிற	 த்தகம்	 ம லிமாயி	 1993-94	 களில்
எ திய	 கட் ைரகளின்	 ெதா ப் .	 இந்தியாவில்	 தாராளமயமாக்கம்
அ லாக்கபட்ட	 காலம .	 உலகவர்த்தக	 அைமப் 	 காட்	 ஒப்பந்தம்	 விவாதகாலம்.-
ேசாவியத்	 வீழ்ச்சிக் 	 பின்னர்	 ஷ்ய	 உற கள்	 றித் 	 ேபசப்பட்ட	 காலம்
கன்ஷிராம்	 மாயாவதி	 அரசியல்	 மாற்றாக	 விவாதிக்கப்பட்ட	 காலம்.	 இைவ
அைனத் ம்	 றித்த	 லிமாயின்	 29	 கட் ைரகள்	 ெகாண்ட	 த்தகம .	 பல
ஆண் க க் 	 பின்னர்	அதன்	ம பதிப் 	 2016ல்	வந்த .	லிமாயி	ெஜயபிரகாஷ்
நாரயண்,	 ேலாகியா,	 தந்தவேத	 ேபான்றவர்க டன்	 பணியாற்றிய	 ேசாசலிஸ்ட்



தைலவர்க ள்	ஒ வர்.

இங் 	இடம்ெப ம்	க த் க்கள்	அவரின்	சாதி-	ச கநீதி	எ ம்	ப தியில்	உள்ள
சிறிய	 5	 கட் ைரகளிலி ந் 	 தரப்பட் ள்ளன.	 த்தகத்தின்
தைலப்பாக்கப்பட் ள்ள	 ம 	 காந்தி	 அம்ேபத்கார்	 என்ப ம்	 இப்ப தியில்
இடம்ெபற் ள்ள	சிறிய	கட் ைரேய.

காந்திைய	சி ைமப்ப த் வைத	நி த் ங்கள்	என்கிற	க த்தில்	 தல்	கட் ைர
எ தப்பட் ள்ள .	 மகாத்மா ேல,	 நாராயண ,	ெபரியார்,	அம்ேபத்கார்	 றித்த
நன்மதிப் கள்	 அவசியமானேத.	 அவர்கள்	 சாதியற்ற	 ச கத்திற்காக
ேபாரா யவர்கள்.	அேதேநரத்தில்	 இவர்கள்	 றித்த	 நன்மதிப்பீ கள்	 காரணமாக
காந்திைய	 சி ைமப்ப த்தப்படேவண் ய	 அவசியமில்ைல.	 காந்தி	 யர்நிைறந்த
மா ட	 ச தாயத்தின்	 பக்கம்	 நின்ற	 உலக	 மகன்.	 சர்வேதச	 பிரதிநிதி.
ெஷட் ல்ட்	மக்க க்காக	ேபாரா யவர்.	ஒ க்கப்பட்டவர்க் ம்	ஆ தமற்றவர்க் ம்
சிவில்	ஒத் ைழயாைம	எ ம்	ேபரா தம்	தந்தவர்.

அம்ேபத்கார்	 ேபாலேவ	 அைனவ க் ம்	 வாக் ரிைம	 என	 நின்றவர்	 காந்தி.
சர்ச்சில் ட	அம்ேபத்கரிடம்	வய வந்த	அைனவ க் ம்	வாக் ரிைம	நைட ைற
சாத்தியமில்ைல	 என்ேற	 ெதரிவித்தார்.	 பிரிட் ஷ்	 மக்கள்	 வாக் ரிைம	 ெபற	 150
ஆண் கள்	ெசாந்த	ஆட்சியரிடேம	ேபாராடேவண் யி ந்த .

ச த்பேரா	கமிட் 	 ன் 	அம்ேபத்கர்	திறைமயாக	வாதங்கைள	எ த் ைவத்தார்.
ப த்தவர்க் 	 மட் ம்	 வாக் ரிைம	 என்ப டன்	 நி த்தக் டா 	 என்றார்.
பாமர க் ம்	 வாக் ரிைம	 என்பேத	 ஒ வைக	 கல்விதான்	 என்றார்.	 ைசமன்
கமிஷனிடம்	 அவர்	 Joint	 Electorate	 with	 Adult	 Franchise	 என்பதற் 	 ஏற்ைப
ெதரிவித்தார்.	 கர்னல்	 ஃபாக்ஸ்	 உடன்	 அம்ேபத்கர்	 நடத்திய	 உைரயாடலில்
ர்வீக கள்	 கிரிமினல்	 ைரப்ஸ்	 ப திக் 	 வாக் ரிைம	 தர மா	 என்கிற

விவாதம்	 வ கிற .	 அப்ேபா 	 அ 	 இயலாத	 ஒன் 	 என்பைத	 அம்ேபத்கர்
ஏற்கிறார்.	அவ்விவாதத்தில்	வய வந்ேதார்	வாக் ரிைம-	இடஒ க்கீ 	 என்பதில்
உ தியான	 வாதங்கைள	 அ க் கிறார்.	 வய வந்ேதார்	 வாக் ரிைம	 என்பைத
பரிசீலிக்க யாவிட்டால்	 என்கிற	 ேகள்விக் 	 தனித்த	 வாக்காளர்	 (separate
Electorates)	என	பதில்	த கிறார்.

ர்வீக கள்	 வாக் ரிைம	 எ ம்	 அம்சத்தில்	 அம்ேபத்கர்	 1945	 ேம	 வைர
அவர்க க் 	 அரசியல்	 திறைம	 வளர்ந்தி க்கவில்ைல	 என்ற	 க த்ைதேய
ைவத்தி ந்தார்.

“	 ..these	 aboriginals	 tribes	 do	 not	 yet	 possess	 the	 political	 capacity	 which	 is
necessary	 to	 exercise	 political	 power	 for	 one’s	 own	 good”	 (Dr	 Ambedkar
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அேதேபால்	 ஸ்லீம்கைள	 சமாதானப்ப த் வ 	 (Appeasement)	 றித் ம்
விமர்சனங்கைள	அம்ேபத்கர்	 தந்தி ந்தார்.	 தக்கர்	 பாபா	 ர்வீக கள்	 றித்
அம்ேபத்கார்	 றிய	க த் க் 	ம ப்பளித் 	பழங் கள்	உட்பட	அைனவ க் ம்
வாக் ரிைம	என	 ரல்	ெகா த்தார்.

கராச்சியின்	 1931	 காங்கிரஸ்	 தீர்மானத்தில்	 இடம்ெபற்ற	 வய வந்ேதார்
அைனவ க் ம்	வாக் ரிைம,	இலவச	ஆரம்ப	கல்வி,	பண்ைணய ைம	வி தைல
என்பெதல்லாம்	 காந்தி	வலி த்தியைவகேள.	அேத	ஆண் ல்	 சம்பர்	 3	அன்
ஹரால்ட்	 லாஸ்கி டன்	 காந்தி	 ேமற்ெகாண்ட	 உைரயாடலில்	 அைனவ க் ம்
வாக் ரிைம	 என்பதன்	 லம்	 தீண்டப்படாதவர்கள்	 ைகயில்	 ெப ம்	 அதிகாரம்
ஒன்ைற	தர ம்	என்கிற	க த்ைத	ெவளிப்ப த்தினார்.

வி தைலக் ப்	 பின்னர்	 வய வந்ேதார்	 அைனவ க் ம்	 வாக் ரிைம
நிைலநாட்டப்பட்ட .	நாடா மன்ற	 உ ப்பினர்களில்	 ைறந்தபட்சம்	 1/5	ெசட் ல்ட்
ப தியிலி ந் 	வரேவண் ம்	 என்ப ம்	 நைட ைறக் 	வந் ள்ள .	இந்த	 திய
ழலில்	 காந்தி	 வர்ணாஸ்ரமவாதி	 என்ேறா-	 அம்ேபத்கர்	 ட்ைரப்ஸ்க க்

வாக் ரிைமைய	 அன் 	 வலி த்தவில்ைல	 என்ேறா	 விவாதம்	 ெதாடர்வ
அவசியமற்ற 	 என்கிற	 க த்ைத	 லிமாயி	 ன்ைவக்கிறார்.	 அம்ேபத்கர்
தைலைமேயற் 	உ வாக்கப்பட்ட	அரசியல்	அைமப் 	சட்டத்தில்	ேமற் றியைவகள்
உ தி	ெசய்யப்பட் ள்ளன.

காந்தி	 எதிர்	 அம்ேபத்கர்	 என்ப 	 ேதைவயற்ற	 சர்ச்ைச	 என்கிற	 மற்ெறா
கட் ைரைய	 லிமாயி	 எ தினார்.	 அம்ேபத்கார்	 அறி த்ேதட க் 	 ன் ரிைம
தந்தவர்.	தனிநபர்	வழிபாட்ைட	சா யவர்.	அம்ேபத்க ம்	காந்தி ம்	ஒேர	இலக்ைக
ேநாக்கி	 ெவவ்ேவ 	 பாைதகளில்	 பயணித் ள்ளனர்	 என்கிற	 ரிதல்
பலப்படேவண் ம்	என	ேவண் ேகாைள	லிமாயி	ைவத்தார்.

1895ல்	 காங்கிரஸ்	 மாநாட் ல்	 திலகர்	ஆதரவாளர்கள்	 ேசாசியல்	 மாநா 	 (social
conference)	 என்பைத ம்	 ேசர்த் 	 நடத் வதற் 	 எதிர்ப்ைப	 ெதரிவித்தனர்.
அம் ைற	காங்கிரசால்	அப்ேபா 	ைகவிடப்பட்ட .	இைத	அம்ேபத்கர்	விமர்சித் ம்
உள்ளார்.	 காந்தியின்	 1919-20	வரவால்	 காங்கிரஸ்	 ச க	 பிரச்சைனகைள	தன
நிகழ்ச்சிநிரலில்	இைணத் க்ெகாள்ளேவண் யதான .	அதன்	 உச்சத்ைத	 1932-
33களில்	அவ்வியக்கம்	உணர்ந்த .	கம் னல்	அவார்ட்	பிரச்சைனயில்	காந்தியின்
உண்ணாேநான் 	 காரணமாக	அம்ேபத்கர்	 தன்	இ க்கமான	 நிைலைய	ைகவிட்
அன்றி ந்த	 ழைல	தணித்திட	உடன்பாட் க் 	வ தல்	அவசியமான .

சாதிகள்	இ க் ம்வைர	விலக்கப்பட்ட	சாதி ம்	இ க் ம்	என்கிற	எச்சரிக்ைகைய



அம்ேபத்கர்	 தந்தார்.	 சாதி	 என்ப 	 க த் நிைல-	 மேனாநிைல.	 எனேவ	 மனதில்
ரட்சி	 எழேவண் ம்	 என	 விைழந்தார்.	 சாஸ்திரங்க ம்	 ராணங்க ம்
ஒழியேவண் ம்	 எனக்	 ேகாரினார்.	 சமத் வ	 மனப்பான்ைம டன்	 மனிதர்கள்
எழேவண் ம்	 என்ப 	 அவர 	 இந்தியக்	 கனவாக	 இ ந்த .	 வர்ணாஸ்ரமம்
ஒழியாமல்	 தீண்டாைம	 ஒழியா 	 என்கிற	 ஏற்பில்	 காந்தி	 இல்ைல.	 ஆனால்
தீண்டாைம	 எதிர்த்த	 விட் க்ெகா க்க யாத	 ேபாராட்டம்	 என்பதில்	 அவர்
உ தியாக	இ ந்தார்.	ேகாட்பாட் ல்	சண்ைட	என்பதிலி ந் 	நைட ைற	ேபாராட்டம்
என்ற	ெசயல்வைகப்பட் 	 பணி ரிந்தார்.	 நாம்	இ வ ம்	இ தியில்	ஒேர	 ேகம்பில்
நம்ைம	பார்த் க்ெகாள்ள ம்	என்ற	நம்பிக்ைகைய	ெதரிவித் 	அம்ேபத்க க்
காந்தி	எ தினார்.

சட்டேமா,	 ெபா ளாதார	 ன்ேனற்றேமா	 மதத்தில்	 சமத் வத்ைத
உ வாக்கிவிடா .	 சாதி	 இந் க்களின்	 மனமாற்றத்தில்	 அ 	 சாத்தியப்ப ம்
என்கிற	 க த்ைத	 காந்தி	 ெவளிப்ப த்தினார்	 ( ல்ெதாைக	 53	 பக்307).	 இந்
ச கம்	 சாதியற்ற	 ச கமாக	 மாறினால்தான்	 தன்ைன	 தற்காத் க்ெகாள் ம்
ச கமாக	இயங்க ம்	என	அம்ேபத்கர்	க தினார்.	பிறப்பின்	வழி	சாதி	உயர்
தாழ் 	 பார்க் ம்	 ச க	 பலவீனத்ைத	 காந்தி ம்	 உணர்ந்தவராக	 இ ந்தார்.
கலப் மணத்திற் 	 ஆதர 	 தரக் யவராக	 தன்நிைலைய	 மாற்றிக்ெகாண்டார்.
தன் ம்பத்தி ம்	காந்தி	அைத	அ மதித்தார்.

அரசியல்	 அைமப் 	 சட்ட	 வைர க் வின்	 தைலைம	 ெபா ப் 	 தனக்
அளிக்கப்பட்டைத	ஆச்சரியமான	ஒன்றாகேவ	அம்ேபத்கர்	க தினார்.	காங்கிரசின்
பங்களிப்பிற் 	பாராட்ைட ம்	அவர்	ெதரிவித்தார்.

லிமாயி	அம்ேபத்கரியம்	அச ம்	ேபாலி ம்	என்கிற	கட் ைர	ஒன்ைற ம்	எ தினார்.
’காந்தி	 எதிர்ப் 	 ட்ைரப்ஸ்’	 என	 ஒன் 	 உ வாகிவிட்ட .	 அ 	 அவ்வப்ேபா
தைலைய	காட் 	ெதாடர்கிற 	 என்கிற	தன 	விமர்சனத்ைத	லிமாயி	ைவத்தார்.
இந் மகாசபா,	 சங்பரிவார்,	 சாவர்க்கர்வாதிகள்	 என்கிற	 ெபயரில்	 அ
ெவ காலமாக	நடந் வ கிற .	அவ்வைமப் கள்	தங்களின்	பிராம்மண	ெப மிதம்
என்கிற	பார்ைவயிலி ந் 	காந்திைய	விமர்சித்தன.	பனியா	வந் 	வழிநடத் வதா
என்கிற	சிக்கல்	அவர்க க் .

கன்சிராம்,	 மாயவதி	 ேபான்றவர்கள்	 ேவ 	 ேகாணத்திலி ந் 	 காந்திைய
விமர்சித் 	 வந்தனர்.	 அம்ேபத்கர்	 ஆழக்கற்றலின்	 ன்மாதிரி.	 அவ்வா
கற்கேவண் ம்	 என	 ெசால்லிக்ெகா த்தவர்.	 இவர்களில்	 பலர்	 அறியாைம டன்
ேப வைத	பார்க்க கிற 	என்ப 	லிமாயி	அவர்களின்	விமர்சனம்.	வி தைலக்
ன்னர்	 காந்தி	 காங்கிரஸ்	 மீ 	 க ைமயான	 விமர்சனங்கைள	 அம்ேபத்கர்

ெசய்தி ந்தார்.	அேதேநரத்தில்	பட்ேடல்	ேகட்டதற்கிணங்க	அவர்	அரசியல்	அைமப்
உ வாக்கத்தில்	 ெப ம்	 பங்களிப்ைப	 தந்திட	 ன்வந்தார்.	 ெசட் ல்ட்



ப தியின க் 	 உரிய	 பா காப்ைப	 ஏற்ப த்தினார்.	 தீண்டாைம	 ஒழிப் ,
வய வந்ேதார்	 வாக் ரிைம,	 இட	 ஒ க்கீ 	 உ தி	 ெசய்யப்பட்டன.	 யராஜ்ய
ேபாராளி,	 அகிம்சாவாதி	 என்பைதெயல்லாம்விட	 தீண்டாைம	 ஒழிப்பில்	 நின்றவர்
எனபைத	 காந்தி	 உயர்	 மதிப் ெகாண்டதாக	 பாவித்தார்	 என்பைத	 அம்ேபத்கார்
உணராமல்	இல்ைல.

இராஜ்யசபாவில்	ெசப்	6,	1954ல்	அம்ேபத்கர்	ஆற்றிய	உைரயில்	தீண்டாைம	என்ப
மனேநாய்-	மனத்தி கல்	எனக்	 றிப்பிட்டார்.	ஆனால்	ெதாடர்ந் 	நாம்	ெசட் ல்ட்
ப தியினர்	 ன்ேனற	அவர்களின்	அரசியல்,	ச க,	ெபா ளாதார	நலன்க க்
ேபாரா ேய	ஆகேவண் ம்.	 தீண்டாைம	 ஒழிகிறேதா	இல்ைலேயா	இந்தப்பணிைய
நி த்த	 எந்தக்	 காரண ம்	 இல்ைல	 எனப்ேபசினார்.	 உப் வரிையக் ட
ெகாணரலாம்.	 அன் 	 காந்தி	 ேபாரா யேபா 	 அரசிற் 	 அ 	 10	 ேகா
வ மானத்ைத	 தந்தி க்கலாம்.	இன் 	 20	 ேகா கிைடக் ம்.	அைத	 காந்தியின்
ெபயராேலேய	 ரஸ்ட்	அைமத் 	ெசட் ல்ட்	வ ப்பார்	நல க்காக	பயன்ப த்தலாம்.
மைறந்த	காந்தியின்	ஆசி ம்	நமக் 	கிட் ம்	எனப்	ேபசினார்.

காந்தி	 தீண்டாைமைய	 மனத்தி கல்	 (mental	 twist)	 என	 விமர்சிக்காமல்
இ ந்தி க்கலாம்.	 ஆனால்	 பாவம்	 (Sin)	 எனக்	 க தினார்.	 இந் க்களின்
மனமாற்றேம	ச கநிைலைம	மாறிட	உத ம்	என ம்	நம்பினார்.	எனேவ	காந்தியின்
மனசாட்சி	அம்ேபத்கார்	என்கிறார்	லிமாயி.

ம 	 காந்தி	 அம்ேபத்கார்	 என்ப ம் ட	 சிறிய	 கட் ைரதான்.	 காந்திையப்
ெபா த்தவைர	 தான்	 ெகாண் க் ம்	 க த் க்களில்	 மாற்றம்	 ேதைவ	 என
உணர்ந்தார்	எனில்	தயங்காமல்	ெசய் ெகாள்வார்.	அவரிடம்	கலப் மண	தம்பதிகள்
சிம்லாவில்	 ெகா ைமக் 	 உள்ளாகின்றனர்.	 சிைறக் 	 அ ப்பப்ப கின்றனர்
என்கிற	ெசய்திைய	 ேகள்வியாக	ெசப்டம்பர்	 1946ல்	 ன்ைவத்தேபா 	 சீர்தி த்த
சிந்தைனயாளர்கள்	சிைற	ெசல்ல	அஞ்சக் டா .	 ன்பத்ைத	சகித் க்ெகாண்
ெசய்தைவக்காக	நிற்கேவண் ம்	என்கிற	பதிைலத்	தந்தார்.

ன்னதாக	 ஜூைல	 1946ல்	அவர்	ஹரிஜன்	 இதழில்	 கலப் மணம்	 பற்றிய	 தன
ன் ரிைமைய	 ெதரிவித்தி ந்தார்.	 உயர்	 நடத்ைத	 ெகாண்ட	 சாதி	 இந் ைவ

ஹரிஜனப்	 ெபண்	 மணம்	 ெசய் ெகாள் ம்ேபா 	 இ சாரா க் ம்	 நன்ைம
கிைடக் ம்.	 பிறக் ம்	 ழந்ைதக ம்	 தீண்டாைம	 மைறய	 உத வர்.	 சாதி
இந் ப்ெபண்	ஹரிஜனக்	 கணவைன	 ெப வ ம்	 வி ம்பத்தக்க தான்.	ஆனால்
அ தான்	 சிறந்த 	 என	 ெசால்லத்தயங் கிேறன்.	 என 	 வழியில்	 அைத	 நான்
ஊக் விக்கேவ	ெசய்ேவன்.	ஆனால்	தற்ேபா ள்ள	நிைலயில்	அரிஜனப்ெபண்	சாதி
இந் 	 மணமகைனப்	 ெப வ 	 சிறந்த 	 எனக்	 க கிேறன்.	 தி மணத்திற்
பின்னர்	ெவற்றி	என்ப ம்	அவசியமாகிற 	என	காந்தி	க தினார்.



சீர்தி த்தங்கள்	 ெம வாக	 நத்ைத	 ேவகத்தில்தான்	 நக ம்.	 ெம வாக
நைடெப கிறேத	என	அதி ப்தி	அைடயக் டா .	இ தியில்	ஒேர	சாதி-	அ ம்
அைனத்ைத ம்	 சீர்ெசய் 	 த்தமாக் ம்	 பங்கி	 (	 Bangi)	 என்றா ம்.	 அந்த
நாளிற்காக	 பிரார்த்திப்ேபாம்	என	எ தினார்	காந்தி.	இப்ப 	 ேபசிவந்த	காந்திைய
ம தர்மவாதி	 என	 ைமயாக	 அறியாமல்	 விமர்சிப்ப 	 சரியா	 என	 லிமாயி
வினவினார்.	ம 	இ ந்தி ந்தால்	காந்தியின்	க த் கள்-	ெசய க்காக	அவைர
சிைறயில்	தள்ளியி ப்பார்	என்கிறார்	லிமாயி.

அம்ேபத்கார்	 டாக்டர்	 சவீதாைவ	மணம்	 த்தார்.	அப்ேபா 	 பட்ேடலின்	வாழ்த்
ெசய்தியில்	 பா 	 (காந்தி)	 உயி டன்	 இ ந்தி ந்தால்	 தங்க க் 	 மனப் ர்வ
ஆசிைய	 தந்தி ப்பார்	 என	 எ தினார்.	 பதிலாக	அம்ேபத்கார்	ஆமாம்	 ஏற்கிேறன்.
காந்தி	என்	தி மணத்திற் 	நல்லாசிைய	தந்தி ப்பார்	என	எ தினார்.

கன்னாட்	 பிேளஸ்	 ப தியில்	 பியாரிலால்	 வ வைத	 கண் ற்ற	 அம்ேபத்கார்
காரிலி ந் 	 இறங்கிப்ேபாய்	 காந்தி	 இல்லாமல்	 ேபாய்விட்டாேர	 அவர 	 ஆசி
கிைடத்தி க் ம்	 என்கிற	 தன 	 வ த்தம்	 ேதாய்ந்த	 ஏமாற்றத்ைத
ெவளிப்ப த்தினார்.	We	did	not	understand	him	என்றார்.	ஆமாம்	காந்திைய	நாம்
இன் ம்	சரியாக	 ரிந் ெகாள்ளாமல்தான்	ெதாைலத் வ கிேறாேமா?
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இளம்	 பகத்சிங்கின்	 ரட்சிகர	 உணர் கள்,	 ேபாராட்டங்கள்,	 ேசாசலிச	 ச கம்
றித்த	ேவட்ைக	பரவலாக	அறியப்பட்டைவதான்.	அவரின்	தியாக	மரணம்	இன் ம்

ஆதர்சனமாக	 இைளஞர்கைள	 கவ்விப்பி க் ம்	 ஒன்றாகேவ	 பார்க்கப்ப கிற .
லா ர்	 சதிவழக்கில்	 பகத்சிங்,	 ராஜ ,	 கேதவ்	 மரணதண்டைன	 என்ப

வான	 பின்னர்	 அவர்கைள	 காப்ப 	 காந்தியின்	 ெப ம்	 ெபா ப் 	 என்கிற
எதிர்பார்ப் 	 அதிகமான .	 க் த்தண்டைன	 மாற்றப்படாமல்
நிைறேவற்றப்பட்டப்பின்னர்	 இப்பிரச்சைனயில்	 காந்தி	 றித்த	 விவாதங்கள்
நடக்கத் வங்கின.	 அைவ	 இன் ம்	 ஓய்ந்தபா ல்ைல.	 பகத்சிங்	 ேபான்ற
ேபாராளிகளின்	 நடவ க்ைககள்,	 காந்தியின்	 பங் பாத்திரம்,	 பிற	 தைலவர்களின்
நிைலப்பா கள்	இக்கட் ைரயில்	 க்கமாக	விவாதிக்கப்பட் ள்ளன.

ஒத் ைழயாைம-பகிஷ்கரிப் 	ேபாராட்டத்ைத	காந்தி	அறிவிக்கிறார்.	ெரளலட்	சட்டம்
ஜாலியன்வாலாபாக்	 காலத்தில்	 பஞ்சாப்	 ைழய	 காந்திக் 	 அரசாங்கத்தைட
இ ந்த .	அக்ேடாபர்	1919ல்தான்	தைட	 நீக்கப்ப கிற .	காந்தி	 ட்டம்	லா ரில்
என	 அறிந் 	 தன 	 நண்பர்க டன்	 பகத்சிங்	 ெசல்கிறார்.	 காந்தியின்
உைரையக்ேகட் 	 9வ 	 ப த் க்ெகாண் ந்த	 பகத்சிங்	 பள்ளியிலி ந்
ெவளிேயறி	 ஒத் ைழயாைம	 ேபாராட்டத்தில்	 பங்ேகற்கிறார்.	 ஜனவரி	 4,	 1922
உத்தரபிரேதசம்	ெசளரி	ெசளரா	ப தியில்	ேபாலீஸ்காரர்களின்	ரசைன	 ைறவான
சங்ேகதங்களால்	 ேபாராளிகள்	 ேகாப ட்டப்பட்டனர்.	 காவல்	 நிைலயம்
தீக்கிைரயான .	 ேபாலீஸ்காரர்கள்	 மாண்டனர்..	 அகிம்ைச	 அறவழிப்
ேபாராட்டத்திற் 	 நா 	 தயாராகவில்ைல	 என	 ேபாராட்டத்ைத	 காந்தி	 தி ம்ப
ெபற்றார்.	 ஆ 	 ஆண் கள்	 க ம்	 தண்டைன	 ெகா க்கப்பட் 	 அவர்	 சிைறக்
அ ப்பப்பட்டார்.	 அந்நிய	 ணிகள்	 தீக்கிைரயாக் ம்	 ேபாராட்டத்தில்	 பகத்சிங்
நண்பர்கள்	தீவிரமாக	பங்ேகற்றனர்.

காந்தி	அைற வைல	ேகட் 	பள்ளிப்ப ப்ைப	நி த்திய ம்	காந்தி	ேபாராட்டத்ைத
ைகவிட்ட மான	ெசயல்கள்	 பகத்சிங்கின்	 மனப்ேபாராட்டத்ைத	அதிகப்ப த்தின.
நண்பர்கள்	 மத்தியில்	 விவாதம்	 எ ந்த .	 ஓரி 	 நிகழ் கைள	 காரணம்	 காட்
ேபாராட்டத்ைத	நி த்திய 	தவ 	என	பகத்	ேபசத்ெதாடங்கினார்..

சர்தார்	 கர்த்தார்சிங்	 தன 	 19ஆம்	 வயதில்	 ஆ த	 கலகத்தால்	 ைகதாகி
மரணதண்டைன	ெபற் 	உயிர்த்தியாகம்	ெசய்த ம்	அவர 	உைர ம்	பகத்சிங்ைக
கவர்ந்தன.	 அகிம்ைச	 வழியில்	 பிரிட் ஷாைர	 க்கி	 எறிய	 யா 	 என்ற



எண்ணம்	பகத்திற் 	ஏற்பட்ட .	லாலா	லஜ்பத்ராய்	 வரகாதாஸ்	 லகம்	ஒன்ைற
அைமக்கிறார்.	 லக	ெபா ப்பாளர்	ராஜாராம்	சாஸ்திரிக் ம்	பகத்திற் ம்	ஏற்பட்ட
நல் றவால்	அவர்	பரிந் ைரத்த	 த்தகங்கைள	ப க்கிறார்	பகத்.	மார்க்ஸ்,	ப னின்
த்தகங்கள்	அறி மாயின,	ப னின்	அவைர	கவர்கிறார்.	ேசாசலிச	ேகாட்பா கள்
அதற்கான	 ரட்சிப்ேபாராட்டங்கள்	ஆதரிக்கப்பட	 ேவண் யைவ	 என்ற	 க த்திற்
பகத்சிங்	வந் 	ேசர்கிறார்.

லகத்திற் 	வந்த	 திய	 த்தகம்	அனார்க்கிசம்	 றித்த	கட் ைரகள்	அவ க்
தரப்ப கிற .	 அதில்	 இடம்	 ெபற்ற	 வன் ைற ம்	 உளவிய ம்	 பிரஞ்
அனார்க்கிசவாதி	 ேவலன்	 அறிக்ைக ம்	 அவைர	 கவர்கின்றன.	 ெதாழிலாளி
வர்க்கம்,	ெதாழிற்சங்கங்கள்	 றித்த	பதிைவ ம்	பிரஞ் 	சட்டமன்றத்தில்	அவரால்
வீசப்பட்ட	 ண் றித்த	 பதிைவ ம்	 பகத்	 அறிகிறார்..	 லகர்	 சாஸ்திரியிடம்
நா ம்	 இவ்வா 	 ெசயல்படேவண் ம்	 என்கிறார்	 பகத்.	 ெபா 	 இடங்களில்
இப்ப ப்பட்ட	 க த் ப்பகிர் 	 டா 	 என	 சாஸ்திரி	 எச்சரிக்ைக	 உணர்ைவ
த கிறார்..	இப் த்தகம்	60க் ம்	ேமற்பட்ட	 ைற	 லகத்திலி ந் 	பகத்	ெபயரால்
ெபறப்பட்ட	ெசய்திைய	நாம்	அறிய	 கிற .

காந்திய	 இயக்கத்தால்	 சாதிக்க யா 	 என	 பகத்சிங்	 நம்பத் வங்கினார்.
மதன்லால்	 திங்கராவின்	 ெசயைல	 காந்தி	 ஏற்கவில்ைல.	 தவறான	 வழியில்
ெசய்யப்ப ம்	 தியாகம்	 என	 அ 	 பற்றி	 அவர்	 க த் க் றி	 இ ந்தார்.
பகத்சிங்கிற்ேகா	அ 	ஈர்ப்ைப	தந்த .

இந் ஸ்தான்	ரிபப்ளிக்	அேசாசிேயசன்	1923ல்	ஏற்ப த்தப்பட் 	சச்சீந்திர	சன்யால்
மானிெபஸ்ேடா	 ெவளியிட்டார்.	 ைனட்ேடட்	 ஸ்ேடட்ஸ்	 ஆஃப்	 இந்தியா	 எ ம்

யரைச	ஆ த ரட்சி	 லம்	 உ வாக் வ 	 திட்டமாக	 ெசால்லப்பட்ட .	 இதன்
லம்	 ரண்டைல	 ஒழிக்க	 ம்	 என	 ெதரிவித்தனர்.	 கதர்	 இயக்கம்,

இந் ஸ்தான்	 ேசாசலிஸ்ட்	 ரிபப்ளிக்கன்	 அேசாசிேயஷன்	 லம்	 வளர்கிறார்
பகத்சிங்..

லா ர்	 ரகசிய	 ரட்சிகர வில்	 க்கிய	 ேதாழர்களாக	 சந்திரேசகர்	 ஆசாத்,
பகத்சிங்,	 ராம்பிரசாத்	 பிஸ்மில்,	 ரஜிந்தர்	லாஹிரி,	அஷ்வ ல்லாகான்,	 ப ேகஸ்வர்
தத்	ெசயல்பட் வந்தனர்.	தங்கள 	நடவ க்ைகக க் 	நிதி	கிைடப்பதில்	 உள்ள
சிரமங்கைள	 தீர்த்தி ம்	 வைகயில்	 அரசாங்க	 நிதிைய	 ெகாள்ைளயி வ 	 என

ெவ த்தனர்.	ஆக	9	1925	லக்ேனாவிற் 	மிக	அ காைம	கேகாரியில்	தங்கள்
இ ப் 	 ப்பாக்கிக டன்	 அரசாங்க	 நிதி	 8600ைய	 ெகாள்ளயிட	 ந்த .
ஆனால்	 அதற் 	 அவர்கள்	 ெப ம்	 விைல	 ெகா க்க	 ேவண் யதான .	 பல
ரட்சியாளர்க டன்	 பிஸ்மில் ம்	 ைகதானார்.	 ராம்பிரசாத்	 பிஸ்மில்,
ராேஜந்திரலாஹிரி,	 அஷ்வ ல்லா,	 ேராஷன்சிங்	 ஆகிய	 ேதாழர்க க்
மரணதண்டைன	 விதிக்கப்பட்ட ..	 அவர்கைள	 தப்பைவத் 	 மீட் ட	 பகத்சிங்,



சந்திரேசகர்	 ஆசாத்,	 கேதவ்,	 ராஜ ,	 ப ேகஷ்வர்	 எ த்த	 யற்சிகள்
பலனளிக்கவில்ைல.	 ரட்சியாளர்கள்	 நால்வ ம்	 க் 	 கயிற்றில்	 வீரமரணம்
அைடந்தனர்.

ைசமன்	 கமிஷன்	 தி ம்பிப்	 ேபா	 இயக்கம்	 1928ல்	 தீவிரமாக	 எ ந்த .
லாலாலஜ்பத்ராய்	தைலைமயில்	நடந்த	ேபாராட்டத்தில்	அவர்	க ைமயாக	பிரிட் ஷ்
ேபாலீசாரால்	 தாக்கப்பட்டார்.	 இதன்	 காரணமாக	 அவர்	 வ விழந் 	 ெசப்டம்பர்
1928ல்	 உயிர்	 இழந்தார்.	 கர்னல்	 ெவட்ஜ்	 உட்	 லாலாஜியின்	 மரணம்	 ேபாலீஸ்
தாக் தலால்	 நிகழ்ந்ததா-	 நியாயமான	 விசாரைண	 ேதைவ	 என்கிற	 ேகள்வி
எ ப்பியேபா 	 ேயர்ல்	 வின்டர்சன்	 என்கிற	 அரசாங்க	 அதிகாரி	 அவ்வாறில்ைல
என ம்	விசாரண	ஏ ம்	ேதைவயில்ைல	என ம்	நிராகரித்தார்.	இந்த	இயக்கத்தில்
பங்ேகற்ற	 பகத்சிங்	 ேபான்ற	 இைளஞர்கள்	 மனத்தளவில்	 ெபரி ம்
பாதிப் க் ள்ளாயினர்.	பிரிட் ஷா க் 	பாடம்	 கட்ட	வி ம்பினர்.

ஃெபேராஷா	ேகாட்லாவில்	பகத்சிங்,	 கேதவ்,	 ந்தன்லால்,	சிவ	வர்மா,	ெஜயேதவ்
ப்தா,	 விஜய்	 மார்	 சின்ஹா	 ேபான்ற	 ரட்சியாளர்கள்	 னர்.	 பகத்சிங்

அக் ட்டத்தில்	 பல்ேவ 	 மாநில	 பிரேதசங்களி ள்ள	 ரட்சிகர	 க்கள்
இைணந் 	ெசயலாற்ற	ேவண் ய	அவசியம்	உள்ள 	என்பைத	ெதரிவித்தார்.	நாம்
ஹிந் ஸ்தான்	 ேசாசலிச	 யர 	 அேசாசிேயசன்	 என்ற	 அைமப்பின்	 ெபயரால்
இயங்கலாம்.	ஆசாத்	 பங்ேகற்க	 யாவிட்டா ம்	அவர்	 ேசர்மன்	என் ம்,	 பஞ்சாப்
பிரிவிற் 	 கேதவ்,	 ராஜஸ்தான்	 பிரிவிற் 	 ந்தன்,	 உத்தரபிரேதச	 பிரிவிற் 	 சிவ
வர்மா,	 பீகா க் 	 ஃபனிந்திர	 நாத்	 ெபா ப்பாக்கப்பட்டனர்.	 அைனத் 	 பிரேதச
ஒ ங்கிணப் 	ெபா ப்பிற் 	பகத்,	விஜய மார்	நியமிக்கப்பட்டனர்.	அர 	வங்கியில்
ெகாள்ைள	என்ப ம்	 வான .

சம்பர்	10,	1928ல்	அேசாசிேயஷன்	 	ஸ்காட்	ேபாலீஸ்	அதிகாரிைய	ெகான் 	பழி
தீர்ப்ப 	என	 ெவ க்கிற .	ேபாலீஸ்	நிைலயத்திற் ள்ேளேய	அவைன	ெகால்ல
அ மதி	 ேவண் ம்	 என்கிறார்	 ராஜ .	 ஆசாத்	 அறி ைரக் ப்	 பின்னர்
ெபா த்தமான	ேநரத்திற்காக	 ரட்சியாளர்கள்	காத்தி ந்தனர்.	 சம்பர்	17	அன்
காவல்நிைலயத்திலி ந் 	 ெவளிவந்த	 ேபாலீஸ்	 அதிகாரி	 ஜான்	 சாண்டர்ைஸ
ராஜ 	 தைலயில்	 கிறார்.	 பகத்சிங்	 ெதாடர்ந் 	 கிறார்.	 பகத்ைத
பி க்கவந்த	 சந்தன்	 சிங்	 என்கிற	 ேபாலீஸ்காரர்	 ஆசாத்தால்	 டப்ப கிறார்.
அ காைமயில்	இ ந்த	ைசக்கிளில்	ஏறி	ேபாராளிகள்	தப் கின்றனர்.	சாண்டர்ைஸ
ேஜம்ஸ்	 ஸ்காட்	 என	 நிைனத் 	 ெகான்றா ம்	 ேதாழர்கள்	 கடைமைய	 ெசய்ததாக
க தினர்.

ெபா 	 பா காப் 	 மேசாதா,	 ெதாழிற்	 தகரா 	 மேசாதாக்கைள	 ெகாண் வர
பிரிட் ஷ்	 தீவிரமாக	இ ந்த .	 மேசாதா	 மத்திய	 சட்டமன்றத்தில்	 ெகாண் வ ம்
நாளில்	 ண்ெடறிவ 	 என்கிற	 பகத்சிங்	 ஆேலாசைன	 ஏற்கப்பட்ட .	 பகத்சிங்



ெவளிேய	 இ ப்ப 	 அைமப்பிற் 	 ேதைவ	 என் ம்	 ப ேகஷ்வ ம்,	 விஜய்
சின்ஹா ம்	சட்டமன்றத்திற் ள்	 ண்ெடறிவ 	என் ம்	அைமப் 	 ெவ த்த .
ண்டறிக்ைககள்	 லமல்ல	 நம 	 வாழ்ைவ	 தியாகம்	 ெசய்வேத	 ெப ம்

பிரச்சாரமாக ம்	 விழிப் ணர்ைவ	 உ வாக் வதாக ம்	 அைம ம்	 என	 பகத்சிங்
க தினார்.	 அெசம்பிளிக் 	 ைழ 	 அ மதி	 ெப வதற்கான	 ஏற்பாட்ைட
ெஜயேதவ்	க ர்	ெசய்தார்.

1929	 ஏப்ரல்	 8	 அன் 	 சட்டமன்றம்	 ய .	 ேமாதிலால்	 உட்பட	 தைலவர்கள்
இ ந்தனர்.	 மேசாதாக்கள்	 அறி கம்	 வங்கிய டன்	 ப ேகஷ்,	 பகத்சிங்
இ வ ம்	 ண் கைள	 யா க் ம்	 காயம்	 ஏற்படாதவா 	 எறிந்தனர்.	 பதட்டம்
பரவிய .	அைனவ ம்	ஓடத் வங்கினர்.	மேசாதா	தாக்கல்	ெசய்த	ஜான்	 ஷீஸ்டர்
ேமைசக் 	 கீேழ	 ப ங்கிக்	 ெகாண்டார்.	 ேதாழர்கள்	 இன் லாப்	 ழக்கமிட்டனர்.
ஜின்னா,	மாளவியா,	விதல்பாய்	பேடல்	அெசம்பிளியில்	அமர்ந்தி ந்தனர்.	ேபாலீசார்
ன்ேனறி	 வந்தனர்.	 ேபாராளிகள்	 ைகதாக	 தயார்	 என்பதற்கான	 ெசய்ைககைள

காட் னர்.	இ வ ம்	ைக 	ெசய்யப்பட் 	சிைறயில்	அைடக்கப்பட்டனர்.

ஏப்ரல்	 8	 1929	 ண் 	 வீசப்பட்டப்பின்னர்	 பகத்சிங் ம்,	 தத் ம்	 தப்பிக்க
நிைனக்கவில்ைல.	 சார்ெஜண்ட்	 ெடர்ரியிடம்	 நீங்கள்	 ைக 	 ெசய் ெகாள்ளலாம்
என்றனர்.	 பகத்சிங்கிடம்	 இ ந்த	 ப்பாக்கிைய	 எ க்க ம்	 எந்த	 தைட ம்
ெசய்யவில்ைல.	 இ ேவ	 பின்னர்	 அவர்கள 	 சாண்டர்ஸ்	 ெகாைல	 வழக்கில்
ற்றத்ைத	 உ திப்ப த்த	 தடயமான .	 நாங்கள்	 பிரிட் ஷ்	 ஆட்சி ைறக்

எதிராகேவ,	 ேகளா	 காதினைர	 ேகட்க	 ெசய்யேவ	 ண் 	 வீசிேனாம்.	 எவைர ம்
ெகால்வ 	 ேநாக்கமல்ல	 என்றனர்.	 ரட்சியாளர்களின்	 உலகளாவிய	 ெநஞ் ரத்ைத
ேபசிய	அவர்கள 	அறிக்ைக	ெவளியிடப்படக் டா 	என	அரசாங்கம்	க திய .
ஆனால்	பயானீர்	அதற் 	 ன்ேப	அைத	ெவளியிட்ட .

அெசம்பிளி	 ண் 	வழக்கில்	ஜூன்	 12	 1929	அன் 	 ’அந்தமான்	 நா கடத்தல்’
என்கிற	 தண்டைன	 வழங்கப்பட்ட .	 உயர்நீதிமன்றத்திற் 	 ஆசப்	 அலி	 வழக்ைக
எ த் ச்	ெசன்றார்.	எங்கைள	ெகாைலயாளிகள்	என	அைழக்கக் டா 	என்றார்
பகத்சிங்.	 இதனிைடயில்	 ண் கள்	 தயாரிக்கப்ப ம்	 இடம்	 ஒன்ைற	 ேபாலீசார்
கண்டறிந் 	 HSRA	 ேதாழர்கள்	 ைக 	 ெசய்யப்பட்டனர்.	 பகத்சிங்,	 தத்	 இதில்
ெதாடர் ைடயவர்கள்	 என்ப 	 கண்டறியப்பட்ட .,	 லா ர்	 சதி	 வழக் 	 என
கழ்வாய்ந்த	வழக்கில்	சாண்டர்ஸ்	ெகாைல,	வங்கிக்	ெகாள்ைள,	அெசம்பிளியில்
ண் வீச் 	ேபான்ற	 ற்றங்கள்	இைணக்கப்பட்டன.

சிைறக்ைகதிக க் 	 ேந ம்	அவலங்கைள,	 ெகா ைமகைள	 கண் த் 	 லா ர்
சிைறயில்	ஜூன்14	,	1929	 தல்	பட் னிப்	ேபாைர	ேதாழர்கள்	ேமற்ெகாள்கின்றனர்.
கேதவ்,	ராஜ ,	ஜதிந்திரர்,	ெஜயேதவ்,	அஜாய்ேகாஷ்,	சிவவர்மா	அச்சிைறயில்

பகத்சிங் டன்	பட் னிப்ேபாரில்	ஈ ப கின்றனர்.	 த்த	ேபாராளி	பாபா	ேசாகன்	சிங்



சிைறயில்	 1915	 தேல	இ ந் 	வந்தார்.	சாண்டர்ஸ்	ெகாைல	வழக் ம்	நடக்கத்
வங்கிய .	 பட் னி	 பலவீனத் டன்	 ம த் வ	 ப க்ைகயிேலேய	 பகத்சிங்,

ப ேகஷ்வர்	இ வைர ம்	நீதிமன்றம்	அைழத் 	ெசல்கின்றனர்.	ேதசபக்தர்க க்
ைகவிலங் 	ேபாடப்ப வைத	எதிர்க்கிறார்	பகத்.

பகத்சிங்,	 ப ேகஸ்வர்,	 ஜதிந்திரநாத்	 ஆகிேயார்	 லா ர்	 பார்ஸ்டல்	 சிைறயில்
பட் னிப்ேபாராட்டத்தில்	 ஈ பட் ந்தேபா 	 ேந 	 அவர்கைள	 ஆக	 9	 1929ல்
சந்தித்தார்.	ைகதிகளின்	நிைலைமகைள	 ேமம்ப த்த	அவர்கள்	 ேபாரா வந்தனர்.
ேமாதிலால்	 ேந ைவ	 கண்ட டன்	 அவர்கள்	 ஏகாதிபத்தியம்	 வீழட் ம்-	 ரட்சி
ஓங் க	 என	 ழக்கமிட்டனர்.	 சிைறக்ைகதிகளின்	 நிைலைய	 ேமம்ப த்தக்ேகாரி
ேபாராளிகள்	 பட் னிப்ேபார்	 ேமற்ெகாண்டனர்.	 மிக	 உயர்ந்த	 இலட்சியதாக ம்
தந்திர	 ேவட்ைக ம்	 ெகாண்ட	இவர்கைள	 கிரிமினல்ேபால்	 நடத் வ 	 சரியல்ல

என	 மதன்ேமாகன்	 மாளவியா	 அெசம்பிளியில்	 கண் த்தார்.	 அவர்களின்
நியாயமான	ேகாரிக்ைககைள	பரிசீலிக்க	ேவண் னார்.	ஜதிந்தர்	தன்ைன	வங்காளி
மாதிரி	 நடத்தேவண்டாம்.	 நான்	 இந்தியன்	 என	 றிப்பிட் ந்தார்.	 .	அரசாங்கம்
நீேரா	 ேபால்	 நடந் ெகாண்ட 	 என	 ேமாதிலால்	 விமர்சித்தார்..	 ேஷாத்தம்
டாண்டன்	 இனி	 இப்ப ப்பட்ட	 சிைற	 அவமானங்கைள	 சகிக்க டா 	 என
எச்சரிக்ைகவி த்தார்.	 சிைற	 விசாரைண	 கமிட் 	 அைமக்கப்பட் 	 சில
ேமம்பா கைள	அ 	பரிந் ைரந்த .

ஜதிந்தர்	தாஸ்	நிைலைம	ேமாசமான 	 .	பட் னியால்	இரத்த	ஓட்டம்	நின்ற .	ைக
கால்	விளங்காமல்	ேபான .	பார்க்கவந்த	டாக்டர்	ேகாபி	சந்த	பார்கவா	ஏன்	ம ந்
தண்ணீர் ட	 ம க்கிறீர்கள்	 எனக்ேகட்டார்.	 அரசியல்	 ைகதிகள்	 நிைலேமம்பட
நாட் ற்காக	 என்	 உயிர்	 ேபாகட் ம்,	 மன	 உ தி	 இ க் ம்வைர	 உயிர்வாழ்ேவன்
என்றார்	ஜதிந்தர்.	ேபாராட்டத்ைத	நி த்தினால்	ஜதிந்திரைர	வி தைல	ெசய்யலாம்
என்ற 	 சிைற	 நிர்வாகம்.	 பகத்சிங்	 ேபாராட்டத்ைத	 நி த்தி	 ஜதிந்திரைர	 காக்க
வி ம்பினார்.	 சிைற	 நிர்வாகம்	 ஏமாற் வதாக	 உணர்ந்த	 பகத்சிங்	 தன
பட் னிப்ேபாைர	 நீட் க்கிறார்.	 ெசப்	 13	 அன் 	 ஜதிந்திரைர	 மரணம்	 கவ்விய .
இந்திய	வி தைலேபாரின்	மகத்தான	தியாக	வரலாற் 	நாளாக	அந்நாள்	மாறிய .

சாண்டர்ஸ்	 வழக்கில்	 24	 ேபர்	 ற்றவாளிகளாக	ஆக்கப்பட்டனர்.	 பகத்,	 கேதவ்,
ராஜ ,	ப ேகஷ்வர்,	கமல்நாத்	திவாரி,	கிேஷார்லால்,	சிவ	வர்மா,	அஜாய்ேகாஷ்,
ந்தன்லால்	ேபான்றவர்கள்	ைக 	ெசய்யப்பட் ந்தனர்.	ஆசாத்,	பகவான்	தாஸ்,

பகவதி	ேவாரா	ேபான்ேறார்	தைலமைறவாய்	இ ந்தனர்.	ெஜய்ேகாபால்,	மன்ேமாகன்
பானர்ஜி,	லலித்	 கர்ஜி	ேபான்றவர்	அர 	தரப் 	சாட்சிகளாக	மாறிப்ேபாயினர்.	ெசப்
12	1929ல்	நீதிபதிக க் 	கட்டற்ற	அதிகாரம்	தரக் ய	மேசாதா	ஒன்ைற-	 ற்றம்
சாட்டப்பட்டவர்கைள	பார்க்காமல்	 ட	வழக் 	நடத்திட	அதிகாரம்	த ம்	ேமாசமான
மேசாதா	 ஒன்ைற	 ெகாணர்ந்தனர்.	 ேமாதிலால்ேந 	 இைதக்	 க ைமயாக
எதிர்த்தார்.



இர்வின்	 பிர 	 வர்	 விசாரைண	 கமிட் 	 ஒன்ைற	 லா ர்	 சதி	 வழக்கிற்காக
ேம1,1930ல்	அைமத்தார்.	இைத	 சட்ட	விேராதமான 	 என	 பகிஷ்கரிக்க	 பகத்சிங்

ெவ த்தார்.	 பின்னர்	 ேதாழர்கள்	 அறி ைரப்ப 	 லாலா	 னிசந்த்	 என்பவர்
வாதாட	 ஒப் தல்	 த கிறார்.	 ேம	 12,	 1930ல்	 இன் லாப்	 ழக்கத் டன்
விசாரைணக் டத்திற் 	 ரட்சிகர	 ேதாழர்கள்	 வ கின்றனர்.	 அவர்கள்
ேபாலீஸ்காரர்களால்	 அங் 	 தாக்கப்ப வைத	 கண் க் ம்	 வைகயில்	 வர்
கமிட் யில்	 ஒ வரான	 நீதிமான்	 அகாைஹதர்	 நீதிமன்றத்திலி ந்
ெவளிேய கிறார்.	தன 	 மா பட்ட	க த்ைத ம்	 பதி 	ெசய்கிறார்.	ஆகஸ்ட்	 26,
1930ல்	வழக் 	 விற் 	வ கிற .

அக்ேடாபர்	 7,	 1930	அன் 	 தீர்ப்பாய	 பிரதிநிதி	 சிைறச்சாைல	வந் 	 தீர்ப்பின்	 68
பக்க	 நகைல	 வாசிக்கிறார்.	 பகத்சிங்,	 ராஜ ,	 கேதவ்	 வ க் ம்
மரணதண்டைன	 என்ப 	 ப க்கப்ப கிற .	 அதிர்ச்சி	 நில கிற .	 வ ம்
ன் வல்	ெசய்கின்றனர்.	இன் லாப்	 ழக்கம்	இ கின்றனர்.	மற்றவர்க க்
காலவைர டன்	 ய	தண்டைனகள்	விதிக்கப்பட்டன.	பகத்சிங்	 ரட்சிகர	 வில்
அஜாய்	ேகாஷ்	அவர்க க் 	 3	ஆண் கள்	தண்டைன	என	அறிவிக்கப்ப கிற .
அஜாய்	பின்னாட்களில்	இந்திய	கம் னிஸ்ட்	கட்சியின்	ெபா ச்ெசயலராக	ஆனார்.
நா 	 ம்	 இைளஞர்களின்	 ேபாராட்டங்கள்	 எ கின்றன.	 தீர்ப்ைப	 கண் த்
ெபா க்	 ட்டங்கள்	 ெசன்ைன	 உட்பட	 ெப 	 நகரங்களில்	 நடக்கின்றன.	 ஆ ள்
தண்டைன	ெபற்ற	ப ேகஷ்வர்	தீர்ப்பறிந் 	மனநிைல	பாதிக்கப்ப கிறார்.

பகத்சிங்,	 கேதவ்,	 ராஜ 	ஆகிய	 ேதாழர்க க் 	 பிரிட் ஷ்	 நீதிமன்றம்	 க்
தண்டைன	விதித் 	மார்ச்	23	1931	அன் 	அைத	நிைறேவற்றிய .	வன் ைற	மீ
நம்பிக்ைகயற்ற	 காந்தி	 பகத்சிங்ைக	 காப்பாற்ற	 உ தியான	 நடவ க்ைககைள
எ க்கவில்ைல	என்கிற	விமர்சனம்	பரவலாக	ெசன்ற .

மஹாத்மாவின்	 சிந்தைன	 எப்ப 	 இ ந்த ?	 பகத்	 வழக் 	 றித் 	 எப்ப 	 எதிர்
விைன	ஆற்றினார்?	 க டன்	விளங்கிய	மஹாத்மா	தன 	அகிம்ைச	ெகாள்ைக
காரணமாக	 பகத்சிங்	 பிரச்சிைனயில்	 emotional	ஆக	 involve	ஆகவில்ைல	 என
ெசால்வைத	 ேகட்கிேறாம்.	 இ திகட்டம்	 வைர	 பல்ேவ 	 யற்சிகைள	 ெசய்தார்-
அவர்	ெவற்றி	ெபறவில்ைல	என	சிலர்	ெசால்வைத ம்	 பார்க்க ம்.	இர்வினிடம்
அதிகமான	 அ த்தம்	 தந்தார்	 என ம்-ைவஸ்ராய்	 அவைர	 வஞ்சித் விட்டார்
என ம்	ேவ பட்ட	பார்ைவகள்	நமக் 	கிைடக்கின்றன.

இர்வின்	 காந்தி	 இ வ ம்	 நிைனத்தி ந்தால்	 க் தண்டனைய
மாற்றியி க்க ம்	என்கிற	ெபா வான	க த் ம்	நில கிற .	The	Assumption
is	questionable-	பிரிட் ஷ்	சிஸ்டம்	என்கிற	 ழைல	ைவத் 	நாம்	பார்க்கேவண் ம்-
ரிந் ெகாள்ளேவண் ம்.	 பகத்சிங்	 க் ப்	 பிரச்சைனயில்	 காந்திய	அரசியைல
மட் ம்	 விமர்சிப்பவர்கள்	 பிரிட் ஷ்	 சட்ட ைறக் 	 பகத்சிங்	 பலியானவர்	 என



ேசர்த் ப்	ேப வதில்ைல.

காந்தி	 இர்விைன	 சந்தித் 	 Remission	 of	 death	 sentence	 என்பைதக்ேகாரி
வ கிறார்.	 என்பைத	 அறிந்த	 பஞ்சாப்	 கவர்னர்	 காந்தியின்	 யற்சி
ெவற்றிெபறக் டா 	 என	 எண்ணினார்.	அவர்கள்	 மார்ச்	 24	 என்பதற் 	ஒ நாள்
ன்னதாக	 மார்ச்	 23	 அன்ேற	 இரகசியம்	 காக்கப்பட் 	 தண்டைனைய

நிைறேவற் வ 	என	 ெவ க்கின்றனர்.

காந்தி	மார்ச்	 23	அன் ம்	வி யற்காைல	மணி	ஒன் க் 	 நீண்ட	க தம்	ஒன்ைற
இர்வி க் 	 எ கிறார்.	 மாளவியா,	 ேந ,	 ேதஜ்பக ர்	 சாப் 	 ஆகிேயா ம்
ெப யற்சி	எ க்கின்றனர்.	காந்தி	மார்ச்	26	1931	கராச்சியில்	 ய	காங்கிரஸ்
அமர்வில்	 எ க்கப்பட்ட	 யற்சிகைள	 விளக் கிறார்.	 யற்சி	 பலனளிக் ம்	 என
நம்பியி ந்ததாக ம்	 அவர்	 ெதரிவித்தார்.	 மார்ச்	 23	 அன் 	 பகத்சிங்கின்

ம்பத்தாைர	 காந்தி	 சந்திக்க ம்	 யற்சிகள்	 எ க்கப்பட் ந்தன.	 காந்திைய
வில்லனாக	சித்தரிக் ம்	 யற்சிகள்	பின்ன ம்	நைடெபறாமல்	இல்ைல.

II

காந்தி-	 இர்வின்	 இ வைர ம்	 சகல	 அதிகாரங்க ம்	 ெகாண்ட	 தனிநபர்களாக
பார்ப்ப 	 சரியா?.	 காந்திக் 	 பகத்சிங்	 உயிர்ேமல்	 அக்கைறேய	 இல்ைலயா?
ெவளியில்	 அம்மாதிரியான	 இைளஞர்களின்	 ேதசபக்திைய	 பாராட் விட்
ெசயல்படாமல்	இ ந்தவரா	காந்தி?	அவர்	எ த்த	நடவ க்ைககள்	 மன டன்
எ க்கப்படவில்ைலயா?	 பகத்சிங்	 பிரச்சைனயில்	 காந்தி	 ஏமாற்றியவரா?	 இைவ
ேபான்ற	 ேகள்விகள்	 ெதாடர்ந் 	 ெபா ெவளிகளில்	 ஆதாரத் ட ம்
ஆதாரமில்லாம ம்	விவாதிக்கப்ப கின்றன

பகத்சிங்கிடம்	 மார்க்சியம்	 ெலனினியம்	 மட் மல்லா 	 பல்ேவ 	 சிந்தைனகளின்
தாக்கம்	ெசல்வாக் 	ெச த்திய .	தன 	ெசாந்த	அ பவங்களின்	 லம்	அவர்
கற்க ம்	 ெசய்தார்.	 தன 	 உயிர்தியாகத்தால்	 நாட் ன்	 மனசாட்சிைய	 அவரால்
உ க்க ந்த .	 இந்த	 மாதிரியான	 இைளஞர்கள்	 காட் ய	 ேபார்க் ணமிக்க
ேதசியம்	ஆபத்தான	 ேபாக் 	 என	 காந்தி	 உ தியாக	 நம்பினார்.	 காந்தி	 மார்ச்	 7,
1931	ெபா க் ட்ட	உைரயில்	ஆ தம்	ஏந்தியவர்	அதனாேலேய	மரணிக்கப்படலாம்
எனப்	ேபசினார்.	ெவளியில்	பரி காட் வ 	ேபால்	ேபசிவிட் 	ைவஸ்ரா டன்	ேசர்ந்

க்கிற் 	 பகத்சிங்	 ெசல்ல	 காந்தி	 நின் விட்டார்	 என்கிற	விமர்சன ம்	 எழாமல்
இல்ைல.

வழக்கின்	 விசாரைணப்ப 	 பார்த்தால்	 கேதவ்	 உண்ைமயான	 ைளயாக
ெசயல்பட்டார்	 எனத்	 ெதரியவந்த .	 அவர்	 அந்த	 அளவிற் 	 ெபரிதாக	 மக்கள்
மத்தியில்	 ெகாண்டாடப்படவில்ைல.	 அவ க் 	 வரலாற் 	 ெவளிச்சம்	 ேபா மான



அள 	கிைடக்கவில்ைல	என்கிற	விமர்சன ம்	ேசர்ந்ேத	நில கிற .

தந்திரம்	என்பைத	பிறைர	ெகான் 	அைடய யா 	என்பைத	1909ேலேய	தன
க த்தாக	ெவளிப்ப த்தியவர்	காந்தி.	பிரிட் ஷ்	ைவஸ்ராய்	அல்ல 	 ம்பத்தார்-
அதிகாரிகள்	 மீ 	வன் ைற	தாக் தல்	 நடந்தேபாெதல்லாம்	அைத	கண் த்தவர்
காந்தி.	 இர்வின்	 ைணவியார்	 மீ 	 ெடல்லியில்	 சம்பர்	 23,	 1929ல்	 ண்
வீசப்பட்டைத ம்	 கண் க் ம்	 தீர்மானத்ைத	 அ த் 	 நடந்த	 லா ர்	 காங்கிரஸ்
அமர்வில்	அவர்	 ன்ெமாழிந்தார்.	அதற் 	 எதிர்ப் 	இ ந்த .	ஆனா ம்	அதன்
நியாயத்ைத	எ த் ச்ெசால்லி	காந்தி	தீர்மானத்ைத	ஏற்கைவத்தார்.

ைவஸ்ராய்	 ண் 	ெவ ப்பில்	தப்பிய	நிகழ்விற் 	பின்னர்	காந்தி	எ திய	கல்ட்	ஆப்
பாம்	என்பதற் 	பகவதி	சரண்	’தி	பிலாசபி	ஆப்	பாம்’	என	பதில்	ஒன்ைற	எ தினார்.
அ 	அைமப்பின்	 தைலவர்	 என்ற	 ெபயரில்	 ெவளியான .	 காந்தி	அைத ம்	 யங்
இந்தியாவில்	ெவளியி கிறார்.

“The	philosophy	of	 bomb”	Satyagraha	 is	 insistence	upon	 truth.	why	press,	 for
the	acceptance	of	truth	by	soul	force	alone?	why	not	add	physical	force	also	to
it?	 While	 revoultionaries	 stand	 for	 winning	 independence	 by	 all	 the	 forces
physical	 as	 well	 as	 moral,	 at	 their	 command,	 the	 advocates	 of	 our	 soul	 force
would	like	to	ban	the	use	of	physical	force..	”

”உண்ைமயின்	வ வாக	 சத்தியாக்கிரகம்	 ேபசப்ப கிற .	அ 	ஆன்ம	 சக்தி	 என
ெசால்லப்ப கிற .	 அ 	 ஆன்மாவின்	 சக்தியாக	 மட் ம்தான்
ெவளிப்படேவண் மா-	உடலின்	சக்தியாக	ெவளியிடப்படக் டாதா-	அதில்	உண்ைம
இ க்கக்	 டாதா?	 ேகள்வி	 வன் ைறயா	 இல்ைலயா	 என்பதல்ல-
சத்தியாக்கிரகத்திற் 	 ஆன்ம	 சக்தி	 மட் ம்தானா-	 உடல்	 சக்தி ம்	 உண்டா
இல்ைலயா	என	இைளஞர்கள்	அதில்	ேகள்வி	எ ப்பினர்.	(	the	question	is	whether
you	will	have	soul	force	plus	physical	force	or	soul	force	alone	not	violence.).

எங்க க் 	 மக்கைளப்பற்றி	 என்ன	 ெதரி ம்	 என	 ேகட்கப்ப கிற .	 காந்தி	 ரயில்
பாைதகளில்	 ேமாட்டார்	 ெசல் ம்	 பாைதகளில்	 பயணித்தி ப்பார்.	 காய்ந்த
ச கைள	 ெகா த்தி	 அந்த	 ெவளிச்சத்தில்	 அமர்ந் 	 ேப ம்	 விவசாயக்

ம்பங்க டன்	 உட்கார்ந் 	 காந்தி	 அவர்கள்	 ேதைவைய	 உணர்ந்தி ப்பாரா?
பாக்டரிக் 	 ெசன் 	 ெதாழிலாளர்கைள	 சந்தித் 	 ேபசியி க்கிறாரா?.	 நாங்கள்
இைதத்தான்	ெசய் 	வ கிேறாம்.	எனேவ	மக்கைள	அறிேவாம்	“	என	ஆேவசமாக
இைளஞர்கள்	காந்திக் 	எதிர்விைனைய	தந்தனர்.

பகத்சிங்	 றித்த	 அக்கைற	 காந்திக் 	 இ ந்த 	 என	 ல்திப்நாயர்
ெதரிவிக்கிறார்.	 ஆனால்	 பகத்சிங்கின்	 வன் ைற	 பாைதைய	 அவர்	 ஏற்கேவ



இல்ைல.	பகத்திற் 	சிைல	எ ப் ம்	இயக்கத்தி ம்	அவர்	பங்ேகற்கவில்ைல.	காந்தி
இன் ம்	 சற் 	 தீவிர	 யற்சிைய	 எ த்தி ந்தால்	 பகத்சிங்ைக
காப்பாற்றியி க்கலாம்	என்ப 	எச்	ஆர்	பக்	ஷியின்	க த்தாக	இ க்கிற .	 	எஸ்
ேயா ம்	 பகத்சிங்	 வி தைலைய	 நிபந்தைனயாக்கி	 இர்வி டன்	 காந்தி

ேபச் வார்த்ைத	 நடத்தவில்ைல	 என்கிறார்.	 பகத்சிங்	 ேபான்றவர்கள்
வ ப்ெப வைத	காந்தி	வி ம்பவில்ைல	என்ப 	ெஜனரல்	ேமாகன்சிங்	பார்ைவயாக
இ க்கிற .

மரணதண்டைனைய	 மாற்றி	 ஆ ள்	 தண்டைனயாக்கலாம்	 என்கிற	 காங்கிரசின்
க த்ைத	காந்தி	ஏற்றார்.	அைத	அைமதி	தி ம் வதற்கான	நிபந்தைனயாகக்	 ட
ைவக்கலாம்	 என	 காங்கிரஸ்	 ெசயற் 	 க திய .	ஆனால்	 காந்தி	 ேநர்ைமயாக
கராச்சி	 காங்கிரஸ்	 அமர்ைவ	 எதிர்ெகாள்ள	 வி ம்பினார்.	 ஒ ேவைள	 அந்த
இைளஞர்க க் 	 மரணதண்டைன	 நிைறேவற்றப்படேவண் ம்	 என்ப
உ தியானால்	அ 	கராச்சி	சந்திப்பிற் 	 ன்ேப	நடந் விடேவண் ம்	 (If	 the	boys
should	 be	 hanged	 they	 had	 better	 be	 hanged	 before	 the	Congress	 session	 than
after	it)	என்றார்	காந்தி.

காந்தி	 யற்சிகள்	 எ த்தார்	 என்றா ம்	ைவஸ்ராய்	அவைர	 ஏமாற்றிவிட்டார்	 என
ரிந் ெகாண்டவர்க ம்	 இ க்கின்றனர்.	 இக்க த்ைத	 ேக	 ேக	 கல்
பிரதிபலிக்கிறார்.	இர்வின்	 யசரிைத	எ திய	அல்லாம்	கம்ெபல்	ஜான்சன்	இர்வின்
காந்தி	 உடன்பாட் ற் 	 பின்னர்	 பகத்சிங்	 க் 	 றித்த	 உைரயாடல்
மனிதர்க க் ள்	ேபால்	இல்ைல	என்ற	பதிைவத்	த கிறார்.

“	 Sir	 Herbert	 Emerson,	 the	 Home	 Member	 who	 was	 called	 upon	 to	 play	 a
prominent	role	in	Delhi	negotiations	records	listening	with	amusement	to	Irwin
and	Gandhi	after	agreement	had	been	reached	by	them	that	Bhagat	singh	must	be
executed,	engaged	in	a	prolonged	decision	not	as	between	two	statesman	but	as
between	two	saints	on	the	sanctity	of	human	life”

மனசாட்சி டன்	 ேபாரா ய	 இர்வின்	 இரெவல்லாம்	 ங்கவில்ைல.	 ம நாள்
க் த்தண்டைன	 மாற்றம்	 என்பைத	 அவர்	 ஏற்கவில்ல	 என்கிறார்	 ஆண்ட்

ராபர்ட்ஸ்.	 காந்தி	 தண்டைனைய	 நி த்திைவக்கத்தான்	 ேகாரினார்.	 இரத்
ெசய்யக்ேகாரவில்ைல.	காந்தி	கைடசிவைர	ெசன் 	 யற்சிக்கவில்ைல.	இர்வின்
காந்தி	உைரயாடல்கைள	ெவளிப்பைடயாக ம்	அவர்	ெதரிவிக்கவில்ைல	என	ஏ	ஜி
ரணி	எ தினார்.

காந்தியின்	 ேமல்	 மத்தப்பட்ட	 ற்றசாட் க க் 	 பதில்	த ம்	வைகயில்	காந்தி
அைனத் 	 யற்சிகைள ம்	ெசய்ததாக	அனில்	ெமளரியா	ெதரிவிக்கிறார்.	காந்தி

க் த்தண்டைனைய	 மாற்றக்	 ேகாரினார்.	 மகாேதவ	 ேதசாயின்	 ஜராத்



றிப் களின்ப 	பார்த்தால்	இர்வின்	உடன்பாட் ன்	அம்சமாக	இடம்ெபற	ெசய்ய ம்
காந்தி	 யற்சித்தார்	 என்ப 	 ெமளரியா	 த ம்	 தகவல்.	 உரிய	 காலத்தில்	 யற்சி
எ க்கவில்ைல-	 மார்ச்	 3	 1931ல்தான்	 எ த்தார்	 என்கிற	 ரணி	 தகவல்
சரியானதல்ல.	காந்தி	பிப்	19	 தல்	ெப யற்சிகைள	எ த்தார்	என்ப 	ெமளரியா
ன்ைவக் ம்	வாதம்.

காந்தி	 ெப ம்	 யற்சிகைள	 எ த்தார்.	 ைவஸ்ராய்	 எந்த	 உ திெமாழிைய ம்
தராவிட்டா ம்	தண்டைனக்	 ைறப் -	ரிமிஷன்	கிைடக் ம்	என	காந்தி	நம்பியதாக
மீராெபன்	 ெதரிவித் ள்ளார்.	 பகத்சிங்	 கலகக்காரர்	 அதற் ரிய	 தண்டைன
தரப்படலாேம	தவிர	மரணதண்டைன	ேவண்டாம்	என்றார்.

அைனவரா ம்	 மதிக்கப்ப ம்	 ஆய்வறிஞர்	 பிேரம்	 பசின்	 காந்திக் 	 இர்வின்
உ திெமாழி	 தந்ததாக	 எ தினார்.	 அப்ப 	 உ திெமாழி	 ெபறப்பட்டைத	 காந்தி
காங்கிரஸ்	 ெசயற் வில்	 பகிர்ந் ெகாண் ள்ளார்.	 ஆனால்	 இச்ெசய்தி
ெவளிச்ெசன்றால்	 	 எ ப்பதில்	 சிக்கல்	 ேநர்ந் விடலாம்	 என்கிற
எச்சரிக்ைக ம்	 தரப்பட்ட .	 ஆனால்	 பஞ்சாப்	 பிரதிநிதி	 அச்ெசய்திைய
பத்திரிைகக் 	 ெதரிவித்தார்.	இதனால்	 பிரிட்டனின்	ஆ ம்	 தைலைம	 ெகாதிப்
அைடந் 	 ஒட் ெமாத்த	 ராஜினாமா	 ெசய் வி ேவாம்	 என	 இர்வி க்
எச்சரிக்ைக	 ெசய்திைய	 அ ப்பியதாக	 பிேரம்	 ெசால்கிறார்.	 பஞ்சாப்	 அரசாங்க
பார்ைவயில்	 பகத்சிங்	 க் 	 பிரச்சைனைய	அ கேவண் ேம	தவிர	காந்திைய
ன்ைவத் 	பார்க்கக் டா 	என	ஆ ம்	தரப்பினர்	அறி த்தினர்.

காந்தி	ஜனவரி	26	1931ல்	வி தைலயான	பின்னர்	பிப்ரவரி	18	 தல்	மார்ச்	5	வைர
இர்வி டன்	 ேபச் வார்த்ைத	 நடந்த .	 எட் 	 ற் க்கள்	 221/2	 மணிேநரம்
ேபச் வார்த்ைத	 நடந்ததாக	 அறிய கிற .	 மார்ச்	 5	 காைல	 எட்டப்பட்ட
உடன்பாட் ல்	 ேந விற் ட	 ஏமாற்றம்	 இ ந்த .	 காங்கிரசின்	 க்கிய
தைலவர்கள்	மார்ச்	4	அன் 	இரெவல்லாம்	விழித் 	காந்திக்காக	காத்தி ந்தனர்.
காந்தி	 உடன்பா 	ஏற்பட் 	மார்ச்	 5	வி யற்காைல	 2	மணி	அளவில்	தி ம் கிறார்.
ராபர்ட்	ெபர்ேனசின்	ைடரி றிப் கள்	இவ் டன்பாட் 	நிகழ் கைள	ேப கின்றன.

சிவில்	 ஒத் ைழயாைமைய	 நி த்திக்ெகாள்வ ,	 வட்டேமைசயில்	 பங்ேகற்ப ,
யாட்சிக்கான	அரசியலைமப் 	சட்டவிதிகள்,	வன் ைறயில்	ஈ பட் ராத	அரசியல்

ைகதிகைள	வி விப்ப ,	அரசாங்க	ஒ க் ைறகைள	நி த் வ ,	பறி தலான
ெசாத் க்கைள	தி ம்பத்த வ ,	அரசாங்க	ஊழியர்க க் 	தி ம்ப	ேவைல,	உப்
தயாரிக்க	அ மதி,	வரிகைள	கட் வ 	என்ப 	உடன்பாட் ன்	சாரமாக	இ ந்த .
ஆனால்	22	மணி	ேநரத்திற் 	ேமலாக	நடந்த	விவாதங்கள்	பதிவாகவில்ைல.

ஜனவரி	 26	 1931ல்	 தான்	 காந்தி	 வி தைலயாகி	 வ கிறார்.	 இர்வி டன்
ேபச் வார்த்ைத	 என்பதில்	 அவ க் 	 ஆரம்பத்தில்	 தயக்கம்	 இ ந்த .	 பின்னர்



பிப்ரவரி	 17ல்	 வக் கிறார்.	 மதன்	 ேமாகன்	 மாளவியா	 பிப்ரவரி	 14	 அன்
க ைணகாட்டேவண் ம்	 என்கிற	 ேவ ேகாைள	 வி க்கிறார்.	 மனிதாபிமான
அ ப்பைடயில்	 மரணதண்டைனையைய	 மாற்றேவண் ம்	 என்கிறார்.	அேத	 நாளில்
ேதஜ்பக ர்	சாப் 	மற் ம்	 ஸ்ரீனிவாச	சாஸ்திரிகளிடம்	க ைணம 	ெதாடர்பாக
நடவ க்ைக	எ க் மா 	மகாேதவ	 ேதசாய்	 லம்	காந்தி	ெசய்தி	அ ப் கிறார்.
இைத	 சந்தர்	 பால்	 சிங்	 பதி 	 ெதரிவிக்கிற .	 சந்தர்பால்சிங்	 காந்தியின்
ெதாடர்ச்சியான	இர்வின்	சந்திப் கைள ம்	ெதரிவிக்கிறார்.

On	Feb	17,	1931,	Gandhi	discussed	 this	matter	with	 the	viceroy.	According	 to
Gandhi,	he	told	the	viceroy,	“This	has	no	connection	with	our	discussion	and	it
may	even	be	inappropriate	on	my	part	to	mention	it.	But	if	you	want	to	make	the
present	 atmosphere	 more	 favourable,	 you	 should	 suspend	 Bhagat	 Singh’s
execution.”	என்கிற	 றிப்ைப	ேபராசிரியர்	ெஜயின்	நாரயண்	சர்மா	த கிறார்.	.

பிப்ரவரி	 18	அன் 	காந்தி	 பகத்சிங்	 பிரச்சைனைய	 ேபசினார்.	ெபா வாக	காந்தி
மரணதண்டைனக் 	 எதிராக	 நின்றவர்.	 தல்	 சந்திப்பில்	 தண்டைன	 மாற்றம்
றித் 	 ஏ ம்	 ேபசவில்ைல	 என் 	 இர்வின்	 தரப் 	 றிப் கள்	 ெதரிவிக்கின்றன.

கண் க் 	கண்	என்ப 	உலைக	 டாக்கிவி ம்.	எவராக	இ ந்தா ம்	தி ந்த
வாய்ப் 	 தரேவண் ம்	 என்பேத	 அவர 	 பார்ைவ.	 பகத்சிங்	 பிரச்சைனயில்
மரணதண்டைனயில்	மாற்றம்	என்றால்	 தலாக	அைமதி	நில ம்	என் ம்	காந்தி
க த் 	ெதரிவித்தார்.	சரிேயா	தவேறா	ெவ ஜன	க த் 	அவ்வா 	இ க்கிற
என் ம்,	 இந்த	 உயிர்கைள	 காப்பதன்	 லம்	 பல	 அப்பாவி	 உயிர்கள்	 பலியாவ ம்
த க்கப்படலாம்	என ம்	காந்தி	இர்வி க் 	மார்ச்	23	அன் 	எ திய	க தத்தில்
ெதரிவித்தி ந்தார்.	சிறப் 	பிரதிநிதி	 லம்	அக்க தம்	அ ப்பபட்ட .

Execution	is	an	irretrievable	act.	If	you	think	there	is	slightest	chance	of	error	of
judgment,	I	would	urge	you	to	suspend	for	further	review,	an	act	that	is	beyond
recall	 .	 Charity	 never	 faileth	 என்கிற	 வாசகம்	 ெகாண்ட	 அக்க தத்ைத
அ ப்பிவிட் 	 அவசியெமனில்	 ேநரில்	 வந் 	 ேபச ம்	 தயார்	 என	 காந்தி
ெதரிவித்தார்.

இர்வின்	தனக் 	மார்ச்	27,	1931	அன் 	ெகா க்கப்பட்ட	பிரி 	உபச்சார	விழாவில்
காந்தியின்	வற் த்தைல	 றிப்பிட் ப்	 ேபசினார்.	தன 	ெகாள்ைகக் 	 எதிராக
நடந் ெகாண்ட	இைளஞ க்காக	மரணதண்டைனைய	மாற்றேவண் ம்	என	அந்த
அகிம்ைச	 மனிதர்	 தன்னிடம்	 வலி த்தியைத ம்,	 அரசியல்	 ெசல்வாக்கிற்
உட்பட் 	 இப்ப ப்பட்ட	 கைள	 எ க்க	 டா 	 என	 தான்	 உணர்ந்ததாக ம்
விளக்கிக் றினார்.	இைத	 ட்ரிப் ன்	 ெசய்திப்பத்திரிைக	 மார்ச்	 28	 1931	அன்
பிர ரித்தி ந்த .



பகத்சிங்ைக	 க்கில்	 ஏற்றினால்	அவர்	 ேதசத்தியாகியாக	 ெகாண்டாடப்ப வார்.
நிைலைமகள்	 சற் 	 விபரீதமா ம்.	 ஆனா ம்	 சட்டப்பிரச்சைனகளில்	 அதன்ப
ெசயல்ப வ தான்	 தனக் 	 சரியாகப்ப கிற 	 என்பைத ம்	 காந்தியிடம்	 தான்
ெசான்னதாக	 இர்வின்	 ெதரிவித்தார்.	 ேம ம்	 பகத்சிங்கிற் 	 அத்தண்டைன
சரியானேத	 என்பதால்	 அைத	 மாற்றேவண் ம்	 என்ப 	 தன்னால்	 இயல யாத
ஒன்றான 	என் ம்	இர்வின்	ெதரிவித்தி ந்தார்.	The	Earl	of	Halifax-	fullness	of
daysல்	இப்பதி 	இ ப்பதாக	அறிய கிற .

ஆரம்பத்தில்	 பகத்சிங்கின்	 பட் னிப்ேபாராட்டத்தின்ேபா 	 ஜின்னா	 ஆதரவான
நிைலைய	 எ த்தார்.	 பின்னர்	 தா ர்	 ேபான்ேற	 ஜின்னா	 க் தண்டைனப்	 பற்றி
ெமளனம்	காத்தார்.

ண் வீசிய	வழக்கிற் 	பகத்சிங்	சார்பாக	ஆசப்	அலி	வழக்கறிஞராக	இ ந்தார்.
வன் ைற	 வழிைய	 ஏற்கவில்ைல	 என்கிற	 ெபா ட்பட	 நகல்	 ஒன்ைற
எ திக்ெகாண் ேபாய்	 பகத்சிங்ைக	 ஏற்கைவத் 	 அவரின்	 ஒப்பம்	 ெபற் வந்
காந்தியிடம்	காட் னால்	பகத்சிங்	தண்டைன	 ைறப்பிற் 	காந்தியின்	கரங்கைள
அ 	வலிைமப்ப த் ம்	என	ஆசப்பலி	க தினார்.	இம் யற்சி	 றித் 	காந்திக்
ெதரிவிக்கப்பட்ட .	 பகத்சிங் ம்	 நண்பர்க ம்	 வன் ைறைய	 ஏற்கவில்ைல
என்பைத	 உரிய	 அதிகாரிக டன்	 விவாதித் விட் 	 தனக் 	 ெதரிவிக் மா
காந்தி	அறி த்தினார்.	ஆனால்	உள் ைறச்	ெசயலர்	பகத்சிங்ைக	சந்தித் 	ஆசப்
அலி	உைரயாட	அ மதி	ம த் விட்டார்.

பஞ்சாப்	 அரசாங்க	 ெசயலரின்	 தனி	 உதவியாளர்	 ஆண்ட் ஸ்	 மகைளத்தான்
சாண்டர்ஸ்	 தி மணம்	 ெசய்வதாக	 இ ந்தார்	 என்கிற	 ெசய்தி ம்	 நமக்
கிைடக்கிற .	 அவரின்	 ெசல்வாக் ம்	 இவ்வழக்கில்	 இ ந்தி க்கலாம்.
ராவல்பிண் க் 	 மாற்றப்பட்ட	 ேபாலீஸ்	 ப்பரிண்ெடண்ட்	 ேஜம்ஸ்	 ஸ்காட் ம்
வழக்கின்	 தி ப்பங்கைள	 உன்னிப்பாக	 கவனித் 	 ஆேலாசைனகைள
ெசால்லிவந்ததாக ம்	அறிய கிற .	ஆண்ட் ஸ்	 பல	ஆங்கில	அதிகாரிகைள
சந்தித் 	 ைறயிட்டதாக ம்	 தனக் 	ஆ தலாக	 நிற்கேவண் ய	அவசியத்ைத
வலி த்தியைத ம்	 அறிய கிற .	 ஆங்கில	 மா க க் 	 பா காப்பற்ற
ழைல	அரசாங்கம்	அ மதிக்கக் டா 	என்கிற	தாக்கம்	பரவலாக்கப்பட்ட .

அப்ேபா 	ெபா ப்பில்	இ ந்த	 7	கவர்னர்கள்	 உ தியாக	 நிற் மா 	ைவஸ்ராைய
வலி த்தினர்	 என்கிற	 ெசய்திைய	 ராபர்ட்	 ெபர்ேன	 ெதரிவிக்கிறார்.	 பகத்சிங்
மரணதண்டைனைய	 ரத் ச்	 ெசய்ய	 அ ப்பைடகள்	 காந்திக் ம்	 இல்ைல	 என
அறிந் ம்	 அவர்	 மனிதாபிமான	 அ ப்பைடயில்	 யற்சிகைள	 ேமற்ெகாண்டதாக
ராபர்ட்	ெபர்ேன	ெசால்கிறார்.	பஞ்சாப்	ேபாலீஸ்	அதிகாரிகள்	 ண்ேடா 	ராஜினாமா
எச்சரிக்ைகைய	 ெசய்ததாக	 பீப்பிள்	 என்கிற	 பத்திரிைக	 தைலயங்க	 ெசய்தியில்
எ திய .	 அந்த	 இைளஞர்கள்	 இ 	 ேபாலீஸ்	 உயிைர	 பறித்தவர்கள்	 என்கிற



ேபாலீஸ்தரப் 	வாதத்ைத	எ திய .

பகத்சிங்கின்	தந்ைத	கிஷன்	சிங்	கவர்னர்	ெஜனரலின்	அதிகாரத்ைத	ேகள்விக்
உட்ப த்தி	 பிைரவி	 க ன்சி க் 	 ெபட் ஷன்	 ஒன்ைற	 ெசப்	 20,	 1930ல்	 தந்தார்.
பிப்ரவரி	 17,	 1931ல்	அ 	நிராகரிக்கப்பட்ட .	வழக்கறிஞர்கள்	லால்க ர்,	பால்ஜித்
சிங்	ேபான்றவர்கள்	பிப்ரவரி	16	அன் 	ைவஸ்ராய்க் 	தந்தி	அ ப்பினர்.	நீதிமன்ற
அமர் க்காலம்	 ந்த	 நிைலயில்	 மரணதண்டைன	 ெசல்லா 	 என்றனர்.	 பிப்ரவரி
25ல்	 ஆட்ெகாணர் 	 ம 	 ஒன்ைற	 ேபாட்டனர்.	 அவர்கள்	 எ த்த	 யற்சிகள்
பலனளிக்கவில்ைல.

On	27th	Feb,	1931	,	Viscount	Dunedin	,	while	rejecting	the	appeal	to	the	Privy
Council,	observed	“Their	Lordship	must	add	that	although	the	Governor	General
thought	 it	 to	 expound	 the	 reasons	 which	 induced	 him	 to	 promulgate	 this
Ordinance,	 this	was	 not	 in	 their	 Lordships’	 opinion	 in	 any	way	 incumbent	 on
him	as	a	matter	of	law.	Their	Lordships	for	these	reasons	have	humbly	advised
His	Majesty	that	this	petition	should	be	dismissed”

பிரிட்டன்	 நாடா மன்ற	 உ பினர்கள்	 மாக்ஸ்டன்,	கிங்,	 ேஜாெவல்ட்	 ேபான்றவர்கள்
பகத்சிங்	மரணதண்டைனைய	மாற்றேவண் ம்	என	ைவஸ்ராய்க் 	ேவண் னர்.

இர்வின்	 அவர்களின்	 இல்லத்தில்	 ஆங்கில	 அதிகாரிகைள	 சமாதானப்ப த் ம்
வைகயில்	 அவசரக் ட்டம்	 ஒன் 	 மார்ச்	 12	 மற் ம்	 13	 1931ல்	 நடத்தப்பட்
க த் க்கள்	ேகட்டறியப்பட்ட .

ைவஸ்ராய்	 அரசாங்க	 ெசயல க் 	 தந்தி	 லம்	 தங்கள 	 நிைலப்பாட்ைட
ெதரிவித்தார்.	 தலமட்ட	 அரசாங்கம்	 ெசால்வ 	 சரியாக	 ெதரிகிற .	 கராச்சி
காங்கிரசிற் 	பின்னர்	தண்டைன	நிைறேவற்றம்	என்பதில்	சாதகமான	அம்சம்	ஏ ம்
ெதரியவில்ைல.	 எனேவ	 மார்ச்	 23க் ள்	 நிைறேவற்றிவிடலாம்	 என்ப
ெதரிவிக்கப்பட்ட .	 மார்ச்	 24	 1931ல்	 தணடைன	 நிைறேவற்றம்	 என	 இ ந்த .
க ைமயான	ேபாராட்டங்கள்	எழலாம்	என	அரசாங்கம்	அறிந் 	 தல்	நாள்	மார்ச்	23
அன்ேற	 க்ைக	நிைறேவற் ம்	வைகயில்	கைடசி	வி ப்பம்	ேகட்கப்பட்ட .	அம்மா
சைமத்த	 உண 	 என்றார்	 பகத்சிங்.	 ரியாமல்	 விழித்த	 வார்டனிடம்	 கவைல
ேவண்டாம்	 இங் ள்ள	 ேபாகா	 என்கிற	 கழிப்பைற	 த்தம்	 ெசய் ம்
ெதாழிலாளிையத்தான்	அம்மா	என	 றிப்பி வதாக	ெதரிவித்தார்.	கண்ணீர்	மல்க
தயங்கிய	 அத்ெதாழிலாளிைய	 தனக் 	 உண 	 சைமக்க	 சம்மதிக்க	 ைவத்தார்
பகத்சிங்.

காந்தி	மார்ச்	23	அன் 	எ திய	க தத்தில்	ைவஸ்ராைய	சந்திக் ம்	வி ப்பத்ைத
ெதரிவித்தி ந்தார்.	 கராச்சி	 ெசல்வைத	 ஒ நாள்	 ஒத்தி ம்	 ேபாட்டார்.	 காந்தி



கராச்சி	 ெசன்றேபா 	 தி ம்பி	 ேபா	 ழக்கத் டன்	இைளஞர்கள்	 க ப் க்ெகா
ஆர்ப்பாட்டம்	 ெசய்தனர்.	 காந்தியம்	 வீழட் ம்	 என	 ழக்கம்	 இட்டனர்.	 பிரிட் ஷ்
ரண்டலாளர்	பக்கம்	காந்தி	என்கிற	வைச	 வீசப்பட்ட .	ெகா 	ஏந்திவந்த	ஒ வர்

காந்தி	 மண்ைடயில்	அ த்தார்.	 கராச்சி	 காங்கிரசில்	 உற்சாகம்	இல்ைல.	 வரின்
க் 	 என்கிற	 ேசாகம்	 கவ்விப்படர்ந்தி ந்த .	 பகத்சிங்	 ெபயர்	 ெப மள

உச்சரிக்கப்பட்ட .	 காந்திைய	 கழ்ந்தவர்கள்	 எ திய	 தீர்மானம்	 ட	 ெமாழி
உக்கிரத்ைத	ெகாண் ந்த 	என	பட்டாபிசீதராைமய்யா	பதி 	ெசால்கிற .

காந்தி	தன 	அகிம்ைச	 றித்த	நிைலப்பாட்ைட	விளக்கி	ெசாற்ெபாழிவாற்றினார்.
வன் ைறயால்	 யராஜ்யம்	 உ வாகா -	 அழிேவ	 மிஞ் ம்	 என்றார்.	 என்ைனக்
ெகால்லலாம்.	 காந்தியம்	 இ க் ேம	 என்றார்.	 உண்ைமைய	 அகிம்ைசையக்
ெகான்றால்தான்	 காந்தியத்ைதக்	 ெகால்ல ம்.	 யராஜ்யத்ைத	 உண்ைமயான
அகிம்ைச	 வழியில்	 ெப வ 	 என்ப தாேன	 காந்தியம்.	 மரணதண்டைனைய
மாற் வ 	 என்பைத	 இர்வி டன்	 உடன்பாட் 	 அம்சமாக	 தான்	 மாற்றவில்ைல
என்பைத ம்	அவர்	ெதளி படக் றினார்.	 I	pleaded	Viceroy	as	best	as	I	could.	I
brought	all	pressure	at	my	command	to	bear	him.	I	poured	my	soul	into	it	but	no
avail	என	அவர்	 றிப்பிட்டார்.

பகத்சிங்கின்	தியாகத்திற் 	 கழாரம்	 ட் னார்	ேந .	வன் ைற	பாைதயாகா ,
அழிவிற் 	 ெகாண் 	 ேசர்க் ம்	 என்றார்.	 கீழ்கண்ட	 தீர்மானத்ைத	 ேந
ன்ெமாழிந்தார்.	 அரசியல்	 வன் ைறயில்	 காங்கிரஸ்	 தன்ைன

இைணத் க்ெகாள்ளா -	 ஏற்க ம்	 ெசய்யா .	 பகத்சிங்,	 ராஜ ,	 கேதவ்
ஆகியவர்களின்	 வீரத்ைத	 தியாகத்ைத	 ேபாற் கிற .	 அவர்க க் 	 அஞ்சலி
ெசய்கிற .	 நா 	 ைமயாக	 ேகாரிய	தண்டைன	 ைறப்ைப	அர 	 நிராகரித்
வைர ம்	 க்கிலிட்ட 	 அரசின்	 பழிவாங் தல்	 ெசயேல	 என்கிற	 வைகயில்

தீர்மானம்	ெசன்ற .

தீர்மானத்தின்	 தல்வரி	 றித் 	 எதிர்ப் கள்	 எ ந்தன.	 காந்தி	 ம ைற ம்
உைரயாற்றினார்.	பகத்சிங்	வழிைய	காப்பிய க்க	 யா .	ெகாைலகளின்	வழிேய
நியாயத்ைத	 நிைலநி த்த	 யா .	 அப்ப த்தான்	 நியாயத்ைத	 ெபறேவண் ம்
என்கிற	எண்ணம்	நம்மிடம்	எ ந் ள்ள 	என்பதாக	அவர்	உைர	ெசன்ற ..

மார்ச்	 23	 அன் 	 ெலனின்	 த்தகத்ைத	 பகத்	 ப த் க்ெகாண் ந்தார்.	 அைத
க்க ம்	 வி ம்பினார்.	 இன் லாப்	 ழக்கம்	 ேகட்க	 வங்கிய .	 தைலைம

வார்டன்	சர்தார்	சத்தார்	சிங்	 	வந் விட்ட 	மகேன	என்றார்.	எப்ேபா 	அந்த
அதிர்ஷ்ட	 நிமிடம்	 என்றார்	 பகத்சிங்.	 இன் 	 மாைல	 என்றனர்.	 என்ைன
பைடத்தவைன	சந்திக் ம்	ேநரம்	வந் விட்ட 	என்றார்.	பிரார்த்தைன	ெசய்	மகேன
என்றார்	 வார்டன்.	 உங்கள்	 உணர்ைவ	 மதிக்கிேறன்.	 நீங்கள்	 ன்னதாக
ெதரிவித்தி க்க	 ேவண்டாமா	 என்றார்	 பகத்சிங்.	 மாைல	 3	 மணிக் 	தான்	 உ தி



ெசய்தனர்	என்றார்	வார்டன்.	கைடசி	ேநரத்தில்	நான்	இைறவைன	பிரார்த்தித்தால்
அவர்	என்ைன	ேகாைழ	என	நிைனத் 	வி வார்	என்றார்	பகத்.

பாட்டாளிவர்க்க	சர்வாதிகாரம்	என்பதில்	அன்றி ந்த	கம் னிஸ்ட்கைளப்	ேபாலேவ
பகத் ம்	 நம்பிக்ைக	 ைவத்தி ந்தார்.	 ேசாசலிச	 ரட்சி	 என	 ேபசிவந்தார்.
கம் னிஸ்ட்	அகிலம்	வாழ்க	எனக்	 ட	 ழங்கினார்.	ஆனா ம்	அவர்	கம் னிஸ்ட்
கட்சிக் க்களில்	ேசர்ந் 	ஏன்	ெசயலாற்றவில்ைல	என்ப 	 றித் 	விவாதங்கள்
நடந் 	 வ கின்றன.	 தான்	 தனிநபர்	 பயங்கரவாதி	 அல்ல	 என	 ெதளி ப த்த
யன்றார்.	 தங்கைள	 வி தைலப்	 ேபாரின்	 இரா வப்பிரிவாக	 ரிந்

ெகாள்ளேவண் ம்	 என்றார்.	 த்தக	 வாசிப்ைப ம்	 அறி 	 ெப க்கத்ைத ம்
ேநசித்தவர்	 அவர்.	 அவ ம்	 ேதாழர்க ம்	 ப த்த	 ற் க்கணக்கான	 த்தக
பட் யல்	 ட	 ெவளியாகி ள்ள .	 நான்	 ஏன்	 நாத்திகன்	 ஆேனன்	 உட்பட	 ஏராள
கட் ைரகைள	எ தியவர்	பகத்சிங்.	இந்திய	இைளஞர்களின்	ஆதர்ஷ	நாயகனாக
பகத்சிங்	மின்னத் வங்கினார்.

The	 country	 will	 be	 served	 better	 by	 my	 sacrifice	 என்றவர்	 பகத்சிங்.
தண்டைனமாற்றம்	 ெப வ 	 என்பைதவிட	 தியாகத்தால்	 ஆற் ம்	 ேதசக்கடைம
உயர்ந்த 	என	பகத்சிங்	க தினார்.
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(பஞ் மில்	ெதாழிலாளர்	ேவைலநி த்த	 ற்றாண் -	2018)

அகமதாபத்	 மில்	 ெதாழிலாளர்கள்	 பிேளக்	 கால	 ேபானஸ்	 என	 1917ல்	 70	 சதம்
ெபற் 	வந்தனர்.	 பிேளக்	 ேபானைஸ	 நி த்தி	அதற் ப்	 பதிலாக	 20	 சதம்	ஊதிய
உயர் 	த வதாக	மில்	 தலாளிகள்	 றிய 	பிரச்சைனயான ,	ெதாழிலாளர்	 50
சதமாவ 	 ேவண் ம்	 என்றனர்.	 காந்தி	 தைலயிட்டபின்	 35	 சதம்	 என்பதில்
உ தியாக	 இ ப்ப 	 என்ப 	 ெதாழிலாளர்	 ட்டத்தில்	 ஏற்கப்பட்ட .	 சிலப தி
ெதாழிலாளர்	 ேவைல	 நி த்தத்தில்	 இறங்கினர்.	 தலாளிகள்	 கதவைடப்ைப
ெசய் 	மில்கைள	 னர்.	காந்தி	கெலக்டைர	ந வராக	ெகாண் 	பிரச்சைனைய
தீர்த் க்ெகாள்ளலாம்	என்றார்..	இப்ேபாராட்டம்	22	நாட்கள்	நீ த்த 	.	பின்னர்	மார்ச்
18,	1918ல்	ேவைலநி த்தம்	 விற் 	ெகாணரப்பட்ட .

ேவைலநி த்தம்	நடந்த	நாட்களில்	காந்தி	ெதாழிலாளர்	மத்தியில்	தினம்	அறிக்ைக
வாயிலாக ம்	உைரகள்	வாயிலாக ம்	என்ன	ேபசினார்	என்ப 	வரலாற் 	ஆவணம்
மட் மல்ல,	இன்ைறக் ம்	 ேதைவப்ப ம்	அ பவமாக	இ க்கிற .	 காந்திய கள்
தன 	 ழலில்	ேநர்ைமயின்ைமையேயா,	ேபாலித்தனத்ைதேயா,	எைத ம்	ஆழ்ந்
கற்காமல்	 ெதரிந்த ேபால்	 காட் க்ெகாள் தைலேயா,	 கபடத்ைதேயா,	 தன்ைன
ன்ைவத் க்ெகாள் தைலேயா	 ெசய்யவில்ைல.	 யாைர	 எதிர்த் 	 ேபாராட்டேமா

அவர்கைள	தரக் ைறவாக	ேப வைத ம்	ெபா த் க்ெகாள்ளாமல்	இ ந் ள்ளார்
என்பைத	இந்நாட்களின்	பதி களில்	பார்க்க கிற .

1918	 பிப்ரவரி	மாதத்தில்	 ேவைலநி த்தம்	என்பைத	அறிந் 	காந்திைய	அைமதி
உ வாக்க	 உதவேவண் ம்	 என	அம்பலால்	 சாரபாய்	அைழக்கிறார்.	அம்பலால்	 மில்
தலாளி.	காந்தி டன்	 நின்ற	 ேசாசலிச	தாக்கம்	ெகாண்ட	அ ஷ்யா	ெபன்னின்

சேகாதரர்.	 சங்கர்லால்	 ேபங்கர்	 லம்	 காந்தி	 ெதாழிலாளர்	 நிைலைமகைள ம்
அவர்களின்	 ேகாரிக்ைக	 றித் ம்	 தீர	 விசாரித் 	அறிந்தார்.	 ேகாரிக்ைககளின்
நியாயத்ைத	உணர்ந்தார்.

பிப்ரவரி	22,	1918	லாக்	அ ட்	ெசய்த	 தலாளிகள்	மார்ச்	12	அன் 	கதவைடப்ைப
விலக்கிக்ெகாண் 	 ெதாழிலாளர்	 மத்தியில்	 பிளைவ	 உ வாக்க	 யற்சித்தனர்.
காந்தி	 மார்ச்	 15	 தல்	 உண்ணாேநான் 	 ேமற்ெகாள்கிறார்.	 அன்னிெபசண்ட்



தலாளிகளிடம்	 காந்தியின்	 க்கியத் வம்	 பற்றி ம்	 சிறிய	 நிகழ் களில்	அவர்
உடல்	 பாதிக்கப்படக் டா 	 என்பைத ம்	 எ த் ைரக்கிறார்.	 பின்னர்	 மார்ச்	 18
அன் 	ந வர்	தீர்ப்பிற் 	உடன்பட் 	பிரச்சைன	 விற் 	ெகாணரப்ப கிற .

காந்திய கள்	 அகமதாபத்	 பஞ்சாைலத்	 ெதாழிலாளர்	 ட்டத்தில்	 பங்ேகற்
வந்த டன்	 மில்	 உரிைமயாளர்	 அேசாசிேயஷ க் 	 க தம்	 ஒன்ைற	 பிப்ரவரி	 21,
1918ல்	 எ தினார்.	 எட்டணா	 ச ைக	 ெப வதற் 	 ெதாழிலாளர்	 சில
நிபந்தைனகைள	ஏற்க	நிர்பந்திக்கப்பட் ள்ளனர்.	எந்த	ஆவணத்தி ம்	தங்களின்
ஆேலாசகர்களிடம்	 கலந் 	 ேபசாமல்	 ைகெயாப்பம்	 இடேவண்டாம்	 என
அவர்க க் 	 அறி த்தி ள்ேளன்..	 தகராறில்	 சம்பந்தப்பட்ட	 இ தரப்பின ம்
பங்ேகற் ம்	வைகயில்	மாவட்ட	ஆட்சியைர	ந வராக	ெகாண் 	ந வர்	 தீர்ப்பிற்
ஏற்பா 	 ெசய்யலாம்.	 சில	 மில்களில்	 ெதாழிலாளர்	 ேவைலநி த்தத்தில்
இறங்கிவிட்டனர்.	 அவர்கள்	 ேவைலயில்லாமல்	 இ ப்ப 	 உகந்த	 ழலாகா
என்பைத	அக்க தம்	வாயிலாக	காந்தி	ெதரிவித்தார்.

மில்	 உரிைமயாளர்கள்	 என்ன	 சம்பளம்	த கிறார்கள்	 என்கிற	விவரத்ைத	 எனக்
ெகா க்க	 ேவண் கிேறன்.	 நாங்கள்	 என்ன	 ெசால்கிேறாம்	 என்பைத	 கணக்கில்
ெகாள்ளாமல் ட	மில்	உரிைமயாளர்கள்	பல்ேவ 	ேகடகரி	ெதாழிலாளர்	பற்றி	என்ன
நிைனக்கிறார்கள்	என்பைத ம்	ெதரிவிக்க	ேவண் கிேறன்.	எந்த	உ திெமாழி ம்
தராமல்	தங்கள்	பிரதிநிதிகள்	எங்க டன்	விவாதத்தில்	பங்ேகற்க	இய மா?	நான்
ெதாழிலாளர்	 பக்கம்	 என்கிற	 க த் 	 நில கிற .	 நான்	 நியாயத்தின்	 பக்கம்
நிற்கிேறன்.	அவர்களிடம்	நியாயம்	இ க்கிற .	க னமான	இவ்ேவைலயில்	தங்கள்
ஒத் ைழப் 	 இ க் ம்	 என	 நம் கிேறன்.	 இக்க தத்திற் 	 பதில்	 தரப்பட்டால்
மகிழ்ச்சியாக	 இ க் ம்.	 நாங்கள்	 என்ன	 விவாதிக்கிேறாம்	 என்பைத	 விைரவில்
ெதரியப்ப த் கிேறாம்	என	அக்க தம்	ெசன்ற .

பிப்ரவரி	 26	 1918	 அன் 	 அவர்கள்	 ெவளியிட்ட	 ண் பிர ரத்தில்
ேவைலநி த்தம்,	 ந வர்	 மன்றம்	 பற்றி	விவரிக்கப்பட்ட .	கெலக்டர்	தைலைமயில்
ந வர்	மன்றம்	அைமக்கப்பட்ட .	காந்தி,	வல்லபாய்	பேடல்,	சங்கர்லால்	ஆகிேயார்
ெதாழிலாளர்	தரப்பி ம்,	 மில்	 உரிைமயாளர்	தரப்பில்	அம்பலால்	 சாராபாய்,	ஜகபாய்
தல்பத்பாய்,	சந் லால்	இடம்	ெபற்றனர்.	ந வர்	தீர்ப்பிற் 	 ன்னர்	ேவைலநி த்தம்
என்பதில்	 தலாளிகள்	 ேகாபம்	 அைடந்தனர்.	 ஊதிய	 உயர் 	 20	 சதம்,
ஏற்பில்ைலெயனில்	ேவைலயிலி ந் 	ெவளிேயறலாம்	என்றனர்.

அறம்சார்ந்த	 ேபாராட்டம்	 (Righteous	 Struggle)	 என்ற	 அ ப்பைடயில்	 தினம்
ண்டறிக்ைககைள	ெதாழிலாளர்க க் 	கற்பிக் ம்	வைகயில்	அ ஷ்யா	ெபன்

சாரபாய்	ெவளியி வ 	என	 ெவ க்கப்பட்ட .	காந்திேய	அவற்ைற	எ தினார்.
இவ்வறிக்ைககள்	மாைலேநர	 ட்டங்களில்	ெதாழிலாளர்	மத்தியில்	ப க்கப்பட்டன.



தங்க க் 	 50	 சத	 உயர் 	 ேவண் ம்	 எனக்	 ேகாரி	வந்த	 ெதாழிலாளர்கைள	 35
சதம்	 நியாயமாக	 இ க் ம்	 என்பைத	 ஏற்கைவத் 	 அைதக்ேகா வ 	 என்
ட்டத்தில்	 ெவ க்கப்பட்ட ..	 35	 சத	 உயர் 	 ெபறாமல்	 ேவைலக்

தி ம் வதில்ைல,	 அைமதியான	 வன் ைறயற்ற	 வழிகளில்,	 ெசாத் க்க க்
எவ்வித	 இழப் ம்	 ஏற்படாமல்	 ேபாராட்ட	 உ திெமாழிகைள	 ெதாழிலாளர்
ஏற்கேவண் ம்	என	அறி த்தப்பட்ட .

பிப்ரவரி	26	அன் 	கதவைடப்பின்	5வ 	நாள்.	காந்தி	ெதாழிலாளர்	மத்தியில்	உைர
நிகழ்த்தினார்.	 ேபாராட்டம்	 விைரவில்	 யாமல்	 ட	 ேபாகலாம்.	 சாகேவ
ேநர்ந்தா ம்	 ேபாராட்டத்ைத	 ைகவிடக் டா .	 பணமில்லாமல்	 இ க்கலாம்.
உைழப்பதற்கான	 கரங்கைள	 ெபற் ள்ளீர்கள்.	 ேகாரிக்ைகைய	 100	 சதம்	 உயர்
எனக் ட	 நியாமில்லாமல்	 ைவக்கலாம்.	 ழலில்	 எ 	 சாத்தியேமா	 அைத
கண்டறிந் 	தி ப்தி	அைடய	ேவண் ம்	என்ப 	உைரயின்	சாரமாக	இ ந்த .

அ த்தநாள்	 பிப்ரவரி	 27	 அறிக்ைகயில்	 உலகம்	 ெதாழிலாளர்	 இல்லாமல்
நகரவில்ைல.	 நீங்கள்	 இல்லாமல்	 ெசல்வத்ைத	 எவ ம்	 அ பவிக்க யா .
இவ்வள 	சக்தி	ெகாண்ட	 நீங்கள்	சில	ேமலான	 ணங்கைள ம்	கற்கேவண் ம்.
ெபாய்	 ஏ மின்றி	 உண்ைமயாக	 இ க்க	 கற்கேவண் ம்.	 உ தியாக	 நிற் ம்
ெதாழிலாளைர	 எவரா ம்	 ேதாற்க க்க யா .	 ெதாழிலாள க் 	 ைதரியம்
ேதைவ.	 ேவைல	 ேபாய்விட்டால்	 என்ன	 ெசய்வ 	 என்கிற	 பயத்தால்	 நாம்
அ ைமப்ேபால்	 ஆகிவிட்ேடாம்.	 நமக் 	 விைரவில்	 நியாயம்	 கிைடக் ம்	 என்கிற
வைகயில்	எவர்	மீ ம்	காழ்ப் ணர்ச்சி	ேவண்டாம்.	நாம்	மீண் ம்	அவர்களிடம்தான்
ேவைல	 ெசய்யப்ேபாகிேறாம்	 என் 	 அவ்வறிக்ைக	 ேபசிய .	 அன் 	 மாைல
ட்டத்தில்	 உங்கள்	 ெவற்றி	 உங்கள்	 ைகயில்தான்	 இ க்கிற 	 என	 காந்தி

உைரயாற்றினார்.	உங்களின்	பலம்தான்	உங்கள்	ெவற்றிைய	உ திெசய் ம்	என்றார்.

பிப்ரவரி	 28	 அன் 	 ெவளியிட்ட	 அறிக்ைகயில்	 நாம்	 ேவைலயில்ைல	 என்பதால்
ேசாம்பித்திரியக் டா 	 என்ப 	 வற் த்தப்பட்ட .	 தாட்டம்,	 பகல் க்கம்,
தலாளிகள்	 மற் ம்	 பிறர்	 றித் 	 அரட்ைட	 வம் 	 ேப தல்	 டா .	 அ க்க

ேதநீர்கைட	ெசன் 	ேநரம்	வீண ப்ப ம்	 டா .	கதவைடப் 	ெசய்த	மில்	வாயிலில்
ெசன் 	நிற்றல்	 டா .	ேவைலக் 	ெசல் ம்	காலத்தில்	நாம்	வா ம்	இடங்கைள

ய்ைமயாக	 ைவக்க	 ேநரமி ந்தி க்கா .	 இப்ேபா 	 ெசய்யலாம்.	 ப ப்பதற்
ேநரம்	கிைடத் ள்ள .	 த்தகம்	ப க்கலாம்.	 லகம்	ெசல்லலாம்.	ப ப்பறி 	அற்ற
பிற	ெதாழிலாளர்க் 	கற் த்தரலாம்.	ைதயல்,	கார்ெபண்டர்ேவைல	ெதரி ம்	எனில்
அைத	 ெசய்யலாம்.	 எந்த	 ேவைல ம்	 த தி	 ைறந்ததாக	 க தாமல்	 ெசய்
பழகலாம்.	கதவைடப் 	கால	நாட்கைள	 பய ள்ளதாக	மாற்றிட	 ேவண் ம்	என்ப
ேபசப்பட்ட .

மார்ச்	 1	 அன் 	 ெவளியிட்ட	 அறிக்ைகயில்	 நாம்	 ெபா மக்களிடம்	 ெதாழிலாளர்



யைர	 எ த் 	 ெசல்லலாம்.	 அவர்க க் 	 உணவளிக்காமல்	 நாம்
உண்ணேவண்டாம்.	 யாதவர்க க் 	 ம த் வ	 உதவி	 ெசய்ேவாம்	 என்பன
வலி த்தப்பட்ட .	 நாம்	 	 ெபா ப் ணர் டன்	இப்பிரச்சைனயில்	 நிற்கிேறாம்
என்பைத	 அவ்வறிக்ைக	 லம்	 காந்திய கள்	 ெவளிப்ப த்தினார்.	 அேத	 நாளில்
அம்பாலால்	 சாரபாய்க் 	 க தம்	 ஒன்ைற	 அவர்	 எ கிறார்.	 தங்களின்	 யற்சி
ெவற்றிெபற் விட்டால்,	 ஏற்கனேவ	 ஒ க்கப்பட்ட	 அந்த	 ஏைழ	 ெதாழிலாளர்கள்
ேம ம்	 ஒ க்கப்ப வார்கள்.	 பணத்தால்	 அைனவைர ம்	 வாயைடக்க
ெசய்ய ம்	 என்றாகிவி ம்..	 உங்களின்	 யற்சிகைள	 விஞ்சி	 ெதாழிலாளர்
ெவற்றி	 ெபற்றால்	 ைவ	 ேதால்வியாக	 நீங்கள்	 உணரக் ம்.	 பணம்
ஆளேவண் ம்	 அதன்	 கர்வம்	 அதிகரிக்க	 ேவண் ம்	 என	 வி ம் கிறீர்களா?
உங்களின்	ேதால்வியில்	ெவற்றி	இ க்கிற 	என	நீங்கள்	உணரவில்ைலயா?	ஆழமாக
ேயாசித் 	 மனதின்	 சி 	 ர க் 	 ெசவிம க்க	 ேவண் கிேறன்.	 என் டன்
உணவ ந்த	வரலாமா	என்கிற	அைழப் டன்	அக்க தத்ைத	காந்தி	 த்தி ந்தார்..

மார்ச்	2	அன் 	அ த்த	அறிக்ைக	ெவளியான .	35	சத	ஊதியம்	கிைடத் 	உள்ேள
ெசல்லலாம்.	அைதப்	 ெபற யாமல்	 ெசன்றால்	 மனம்	 ெநாந் 	 மீண் ம்	அ ைம
ேபால்	ெசல்ல	ேநரி ம்.	அப்ப ெயா 	நிைல	ஏற்ப வ 	ஆேராக்கியமானதல்ல	என
காந்தி	 க தினார்.	 எனேவ	 35	 சதம்	 ெபற் 	 ேவைலக் ப்ேபா ம்	 ழல்தான்
உகந்த 	 என	 வலி த்தினார்.	 ெதாழிலாளர்	 ெவற்றி	 ெபற்றால்	 தைலக்கனம்

வி ம்	 என	 அஞ் வ 	 ேபதைம	 என்றார்.	 ெதாழிலாளர்	 ஒ க்கப்பட்டால்
அவர்கள்	சமயம்	கிைடக் ம்	ேபா 	 ரட்சிகரமாக	எ ந் ள்ளார்கள்	என்பதாகேவ
உலக	வரலா 	இ க்கிற 	என்றார்	காந்தி.

ெதாழிலாளர்களின்	ஆேலாசகர்கைள ம்	 ெதாழிலாளர்கைள ம்	 பிரிப்ப 	 என்கிற
ெசயலி ம்	 ஒ வர்	 ெவற்றி	 ெபற யா .	 ெதாழிலாளர்	 ேகாரிய
கிைடக்கப்ெபற்றால்	 தி ப்தி	 ெகாண்டவர்களாக	 பணி	 ெசய்வார்கள்.	 அவ்வா
ெசய்யாவிட்டால்	 அவர்களின்	 ஆேலாசகர்	 லம்	 ட	 அவர்கைள	 சரி
ெசய்ய ம்.	 ெதாழிலாளரின்	 ெவற்றியில்தான்	 தலாளிகளின்	 ெவற்றி ம்
அடங்கி ள்ள .	அவர்களின்	ேதால்வி	 தலாளிகளின்	ேதால்வி ம் ட..	இ தான்

ய	நியாயம்	 .இதற் 	பதில்	ேமற்கத்திய	நியாயத்ைத	அ சரிப்ப 	சாத்தானின்
நியாயமாகிவி ம்	என்றார்	காந்தி.

மார்ச்	3	அன் 	ெவளியிட்ட	அறிக்ைகயில்	அவர்	இந்த	 ய	நியாயம்	(pure	Justice	)
என்பைத	 அவர 	 கண்ேணாட்டத்தில்	 ேம ம்	 விளக்கினார்.	 எஜமான்	 மற் ம்
ேவைலக்காரர்களின்	பண்ைடய	இந்திய	நல் ற கள்	பற்றி ம்,.	அதிகமாக	ேவைல

விட்ட 	என்பதால்	 லி	உயர் 	என்பேதா,	ேவைலேய	இல்ைல	என்பதால்	 லி
ைறப்ேபா	இல்லாத	காலம்	இ ந்த 	 .	இ பக்க	கடைம	 உணர்ந்த	காலம 	 என

அவர்	எ த் ைரத்தார்.



ெதாழிலாளர்	 தரப்பி ம்	 ெசய்ய யாத	 ேகாரிக்ைககைள	 ைவப்ப 	 சாத்தான்
நியாயமாகேவ	 இ க் ம்.	 ெசய்ய	 ந்தைவகைள	 ெசய்ய	 தலாளிகள்
ம ப்ப ம்	 சாத்தான்	 நியாயேம	 என்றார்	 காந்தி.	 யாைனக் ட்டம்	 எ ம் கைள
ந க் வ 	 ேபால்	 தலாளிகள்	ஒன் 	 ேசர்ந் 	ெகாள்வ 	தர்மம்	அல்ல	என்றார்
காந்தி.	ைஜன	 ,	ைவஷ்ணவ	நம்பிக்ைக	ெகாண்ட	 தலாளிகள்	ெதாழிலாளர்க்
தரேவண் யவற்ைற	 ம ப்ப 	 சரி	 என	 க த	 மாட்டார்கள்.	 எனேவ	 ேமற்
நியாயத்திலி ந் 	 அைனவ ம்	 ெவளிவந் 	 பண்ைடய	 இந்திய	 சிந்தைனப்ப
நியாயம்	ெசய்ேவாம்	என்றார்	காந்தி.

மார்ச்	4	அன் 	ெவளியிட்ட	அறிக்ைகயில்	ெதன்னாப்ரிக்கா	ரயில்ேவ	ெதாழிலாளர்	ேபாராட்ட	அ பவத்ைத	அவர்	விவரித்தார்.	அவர்கள்	 தல்	உயர் 	என்பேதாடல்லாமல்	ஆட்சிைய	ைகப்பற் ேவாம்	என்கிற	சாத்தான்	நியாய	ேபாராட்டம்	நடத்தினர்.	இதனால்	அரசிற் ம்	அவர்க க் ம்	ெப ம்	கசப் 	வளர்ந்த .	சில	அப்பாவிகள்	ெகால்லப்பட்டனர்.	ஒ வர்	மற்றவரின்	ேமாசமான	ெசயல்கைள	 ன்ைவத் 	ேபசினர்.	யா க் ம்	நியாயம்	பற்றிய	கவைலயில்லாமல்	இ ந்த .	இந்திய	ெதாழிலாளர்	20000	ேபர்		சத்தியாக்கிரகத்தில்	இறங்கினர்.	அவர்க க் 	அரைச	 க்கி	எறிவதல்ல	ேநாக்கம்.	அய்ேராப்பிய	ெதாழிலாளர்	இைத	பயன்ப த்த	விைழந்தேபா ,	இந்திய	ெதாழிலாளர்	தங்கள்	ேபாராட்டத்ைத	விலக்கிக்ெகாண்டனர்.	தான்	யாைர	எதிர்த் 	ேபாரா கிேறாேமா	அவர்களின்	சங்கடமான	 ழைல	சாதகமாக்கிக்	ெகாள்ள	இந்திய	ெதாழிலாளர்	வி ம்பவில்ைல.	அவர்கள்	ேகாரிக்ைககளில்	ெவற்றி ம்	ெபற்றனர்	என்ற	அ பவத்ைத	காந்தி	பகிர்ந் ெகாண்டார்.	சத்தியாக்கிரகத்தில்	இ தரப் ம்	உண்ைமக் 	ெந க்கமாக	இ க்க யாவிட்டால் ட	ஒ 	தரப் 	உ தியாக	இ ந்தா ம்	அ 	ெவற்றியைட ம்		என்றார்.		

மார்ச்	 8	 அன் 	 ெவளியிட்ட	 அறிக்ைகயில்	 ெதன்னாப்பிரிக்கா	 மண்ணில்
சத்தியாக்கிரகத்தில்	ஈ பட் 	சிைறயில்	உயிர்நீத்த	75	வய 	விவசாய	ெதாழிலாளி
ஹர்பத்சிங்	 பற்றி ம்,	 ட்ரான்ஸ்வாலில்	 வர்த்தகராக	 இ ந்த	 ெமாகமத்	 கசாலியா
சிைறயில்	வா 	தன 	வியாபாரம்	 ைமயாக	இழந்த 	 றித் ம்,	 17	வயதில்
சிைறப்பட் 	 தன 	 	 உடல்	 கவீனத்ைத	 தாங்கி	 சிைறதண்டைனக்காலம்

க்க	 அ பவித் 	 ெவளிவந்த	 ஒ வார	 காலத்திற் ள்	 மரித் ப்ேபான
வள்ளியம்ைம	 பற்றி ம்	 காந்தி	 எ த் ைரக்கிறார்.	அவர்கள்	 ெபா நன்ைமக்காக
தியாகம்	 ெசய்தவர்கள்..	 ெதாழிலாளர்களாகிய	 நீங்கள்	 உங்கள்	 ேமம்பாட் ற்காக
ேபாரா ம்ேபா 	அப்ேபாராட்டம்	உங்க க் 	சற் 	எளிைமயான	ஒன்ேற	என	காந்தி
எ த் ைரக்கிறார்.	 அந்த	 உதராணங்கள்	 உங்க க் 	 ேம ம்	 உத்ேவகம்
த வதற்காக	ெசால்லப்பட்டன	என்றார்.

ன் மாதம்	 ஊதியமின்றி,	 வீ வாசைல	 விற் 	 உண ப்ெபா ள்	 ெபறக் ட
காசின்றி	அவர்கள்	அவதிக் 	உள்ளானைத	 றிப்பி கிறார்.	அதில்	இந் 	 ஸ்லீம்
என	 அைனத் 	 தரப்பின ம்	 இ ந்தனர்.	 சிைறயில்	 கஷ்டப்பட்ட	 அப் ல்	 காதர்,
ரத்தின்	ததமியா	காஜி,	தமிழகம்	சார்ந்த	17	வய 	இைளஞர்கள்	நாராயணசாமி,

நாகப்பன்	 க ைமயான	 சிைறக்ெகா ைமகளில்	 தியாகம்	 ெசய்தைத	 அவர்
றிப்பி கிறார்.

மார்ச்	 7	 அறிக்ைகயில்	 வட் க் 	 வாங்கி	 ெகா ம்	 அவதியில்	 மில்	 ெதாழிலாளர்
வாழ்வைத	அவர்	 றிப்பி கிறார்.	 35	 சத	 உயர் 	அவர்கைள	 மீட் விடா .	இ
மடங் 	ஊதியம்	ெபற்றால்	 ட	அவர்கள்	வ ைம	நீங்கா .	 பாய்க் 	அணா	வட்
ெகா க்கிறார்கள்.	 அதாவ 	 ஆண் ற் 	 75	 சத	 வட் 	 கட் கிறார்கள்.	 நாட் ல்
நில ம்	 12	 தல்	 16	 சதேம	 தல்	 வட் தான்.	 சிலர்	 பாய்க் 	 4	 அணா
ெகா த் 	 வ கின்றனர்.	 அதாவ 	 300	 சத	 வட் .	 வட் 	 கட் ேய	 அவர்கள்
மீளாமல்	மாள்வர்.	 னித	 ரான்	வட் ைய	தவ 	என்கிற .	எனேவ	அதிக	வட்
தர யா 	 என்கிற	 ேபாராட்ட	 உ தி	 ேதைவப்ப கிற .	 ட் ற 	 கடன்
நி வனங்கைள	ெதாழிலாளர்க க் 	 வங்கி	இப்பிரச்சைனைய	தீர்க்கேவண் ம்



என்கிற	ஆேலாசைனைய	அவர்	 ன்ைவத்தார்.

மார்ச்	 11	 அன் 	 ெவளியிட்ட	 அறிக்ைகயில்	 தலாளிகள்	 ெசயல்கள்	 பற்றி
ேபசினார்.	 கதவைடப் 	 விலக்கப்ப ம்.	 5	 ெதாழிலாளைர	 ேவைலக்
அைழத் வரக் யவர்க் 	 தனி	 சன்மானம்	 வழங்கப்ப ம்	 என்கின்றனர்.
இைதெயல்லாம்	 ேகள்விப்பட் 	 நாம்	 பதி க் 	 ஏ ம்	 ெசய்ய	 ேவண்டாம்	 என்றார்
காந்தி.	 தலாளிகள்	 ெதாழிலாளர்கைள	 ெப வதற் 	 எ க் ம்	 யற்சி	அைவ.
ெதாழிலாளர்	 என்ன	 ெசய்ய	 ேவண் ம்	 என்கிற	 ேகள்விைய	 ன்ைவத் 	 அவர்
விளக்கினார்.	ஊதிய	உயர் 	35	சதம்	இல்ைலெயனில்	தி ம்ப	மாட்ேடாம்	என்பதில்
உ தி	 காட் வ -	 விவரம்	 அறியாமல்	 யாராவ 	 20	 சத	 உயர்விற் 	 ேபானால்
அவர்களிடம்	 நிைலைமகைள	 எ த் ைரப்ப .	 அேதேநரத்தில்	 அவர்கைள	 நாம்
ெதாந்திர 	ெசய்யக் டா .	காைலயில்தாேன	எவ ம்	ேவைலக் 	ெசல்ல ம்.
நாம்	 7.30	 க் 	 ேவாம்.	 ட்டத்திற் 	 அைனவைர ம்	 வரவைழக்க	 யற்சி
எ ப்ேபாம்.	ஒன்ைற	 நாம்	அறியேவண் ம்.	 உங்கள்	 உைழப் 	 தி டப்பட யாத .
ஆனால்	 தலாளிகள்	 தவறாக	 நிர்வாகம்	 ெசய்தால்	 வீழ்வர்.	 உைழக்க	 ம்
என்பவர்	 வீழமாட்டார்.	 ேசாம்ேபறிகள்	 ேவண் மானால்	 பட் னி	 கிடக்கலாம்	 என
ெதாழிலாளர்	ேசார்ந் விடாமல்	அவர்க க் 	நம்பிக்ைகைய	அவர்	விைதத்தார்.

மார்ச்	 12	அன் 	கதவைடப்ைப	 தலாளிகள்	விலக்கி	ெகாண்டனர்.	எனேவ	இனி
ேவைலக் 	 ெசல்லவில்ைல	 எனில்	 அந்நாட்கள்	 ேவைலநி த்த	 நாட்களா ம்	 .
சத்தியம்	 மீறி	 ெசல்பவர்கள்	 பலவீனமானவர்கள்.	 அவர்கைளக்	 ெகாண்
தலாளிகளால்	 ஏ ம்	 ெசய்ய யா .	 சத்தியம்	 பக்கம்	 நிற்ேபாம்	 என	 காந்தி

உைரயாற்றினார்.	 ைகயில்	 திறைம	 உள்ள	 ெதாழிலாளி	 இந்த	 தலாளி
இல்ைலெயனில்	 ேவ 	 ேவைல	 ேத க்ெகாள்ள	 ம்.	 நீங்கள்	 உ தியாக
இ ந்தால்	கல்ெநஞ்ச ம்	கைர ம்	என்றார்	காந்தி.	ெபா ேவைலயில்	 நாம்	இந்
ஸ்லீம்	 ஜராத்தி	 மதராசி	 என்ெறல்லாம்	 ேவ ப த்திப்	 பார்க்கக் டா .

அைனவ ம்	ஒன் தான்	என்பைத ம்	அவர்	 றிப்பிட்டார்.

அேத	தினத்தில்	அம்பலால்	சாரபாய்க் 	க தம்	எ தினார்.	அதில்	தன 	நிைலைய
அவர்	 ெதளி ப த் கிறார்.	 யாராவ 	 ெதாழிலாளி	 மில்லிற் 	 ேபாகவி ம்பினால்
அவைர	மில்வைர	ெகாண் வந் 	விட் வர	தான்	தயாராக	இ ப்பதாக	எ தினார்.
அேத	 ேநரத்தில்	 உங்கள்	 வீட் ற் 	 வர	 இ 	 சரியான	 ேநரமில்ைல.	 உங்கள்
ழந்ைதகைள	 பார்க்கேவண் ம்	 தான்.	 ஆனால்	 பின்னர்	 பார்க்கலாம்	 எனக்
றிப்பி கிறார்.

மார்ச்	 15	 ட்டத்தில்	 எந்திரங்கைள	 ேகலி	 ெசய் 	 நாம்	 ேபசேவண் யதில்ைல.
அவற்றில்தான்	 நீங்கள்	 ேபாய்	 ேவைல	 ெசய்யப்	 ேபாகிறீர்கள்.	 கவிஞர்கள்
தலாளிகைள	 க ைமயான	 வார்த்ைதகள்	 ெகாண் 	 எ தேவண்டாம்	 என்றார்.

அன்னிெபசண்ட்	 அம்ைமயார்	 அக் ட்டத்தில்	 பங்ேகற் 	 யராஜ்யம்	 பற்றி



உைரயாற்றினார்	.

மார்ச்	15	அன் 	ெவளியிட்ட	அறிக்ைகயில்	பணக்காரர்க க் 	பணம்	பலம்	எனில்
உைழப்பவர்க் 	 உைழப் 	 பலம்	 என்றார்	 காந்தி.	 பணத்திற் 	 ேவைல	 ெகா க்காத
பணக்கார ம்	 உைழக்க	 தயங் ம்	 ெதாழிலாளி ம்	 பட் னிதான்.	 உைழப்பதற்
தயங் பவன்	 உண்ப 	 உரிைமயாகா .	 எனேவ	 நாம்	 ஏதாவ 	 ேவைல
ெசய்யேவண் ம்.	 கடல்நீர்	 உப் த்தன்ைமைய	 இழக்க யா 	 என்ப 	 ேபாலேவ
ெதாழிலாளர்	 உைழப் 	 எ ம்	 ணத்ைத	இழந் விட யா 	 என்றார்.	 என்ைனப்
ெபா த்தவைர	நாேம	 ன்வந் 	உண்ைமக்காக	ஏற் ம்	 ன்பங்கள்	வீண்ேபாகா .
பலைனத்த ம்	என் 	நம்பிக்ைக ட் னார்.

காந்தி ம்	 அ ஷ்யா	 ெபன் ம்	 காரில்	 வ வார்கள்,	 ேபாவார்கள்	 பட் னியா
நம்ேபால்	கிடப்பார்கள்	என்கிற	விமர்சன	ேபச் 	காந்திைய	எட் கிற .	அவர்	தன
நிைலைய	 விளக்கிப்	 ேப கிறார்.	 நான்	 உங்கள்	 வாழ்க்ைக டன்
விைளயாடவரவில்ைல.	 எனக் 	 உண்ைம	 உயர்ந்த 	 ேபாலேவ	 உங்க க்கான
சத்திய ம்	 உயர்ந்த 	 என	 க கிேறன்.	 நான்	 விழிப் டன்
மனத் ய்ைம டன்தான்	 உங்க டன்	 ேசர்ந் 	 நிற்கிேறன்	 என்றார்.	 உங்க டன்
வீழ ம்	தயார்தான்	என்றார்.

பிரச்சைன	 தீ ம்வைர	காரில்	 ஏறப்ேபாவதில்ைல	 என்றார்	காந்தி.	 உண்ணாேநான்
ேமற்ெகாண்டார்.	 என்	 மீ 	 இரக்கம்	 காண்பித் 	 35	 சதம்	 தரேவண் யதில்ைல.
ெதாழிலாளர்	 ேகாரிக்ைகயில்	 நியாயம்	 உணர்ந் 	 தந்தால்	 ேபா ம்	 என்றார்.
ெதாழிலாளர்	 ட்டத்தில்	திலகர்	மகராஜ்	ெப மிதங்கைள	எ த் ைரத்தார்.	மதன்
ேமாகன்	 மாளவியா	 பற்றி ம்	 ெசால்கிறார்.	 இவ் லகில்	 கபடங்கள்	அதிகமாகேவ
உள்ளன.	அப்ப ப்பட்ட	 ழலில்	இ க்க ேமா	எனக் ட	நிைனத்தி க்கிேறன்.
ெதன்னாப்பிரிக்காவில்	 ஒ ைற	 நான்	 தி ெரன	 உங்கள்	 மத்தியிலி ந்
காணாமல்	 ேபானால்	 ஆச்சரியப்படாதீர்கள்-	 அப்ப 	 ேபானால்	 தி ம்ப	 மாட்ேடன்
எனக் ட	ெசால்லியி க்கிேறன்	என்பைத	ெதரிவித்தார்.

தலாளிகளிடம்	 ேபாய்	 35	 சதம்	 தா ங்கள்	 அப்ேபா தான்	 உண்ணாேநான்ைப
ப்ேபன்	 என	 ெசால்வ ம்	 ைறயாகா 	 என்றார்	 காந்தி.	 அவர்கள்	 ைவ

ெசால் ம்வைர	 காத்தி க்கலாம்	 என்றார்.	 ெதாழிலாளர்கள்	 சபதம்	 எ க்கலாம்.
எங்கைள	 கலந் 	 எ க் ம்	 உ திப்பாட் ற் 	 எங்கள்	 உயிைர ம்	 தர	 நாங்கள்
சித்தமாக ம்	இ ப்ேபாம்	 என்றார்.	ஆனால்	 கலந் 	 ேபசி	 உ தி	 ஏற்க	 ேவண் ம்
என்றார்.

மார்ச்	 18	அன் 	 22	நாட்கள்	ேபாராட்டத்திற் 	பின்னர்	 27	சதம்	ெப வ ,	ந வர்
தீர்ப் 	 20	 சதம்	 என்றால்	 7	 சதம்	 தி ம்பத்தந் வி வ ,	 35	 சதம்	 எனில்
தலாளிகள்	 மீதிைய	 த வ 	 என்ப 	 வான ..	 மார்ச்	 19	 ,	 1918	 அன்



இ பக்க ம்	ெவற்றி	என்கிற	அறிக்ைக	ெவளியிடப்பட்ட .	ெதாழிலாளர்	பணிக்
தி ம் ம்	 மார்ச்	 20	அன் 	 35	 சதம்	 உயர் 	ெப வார்கள்.	அ த்தநாள்	 20	 சதம்
ெகா க்கப்ப ம்.	 அதற்க த்தநாள்	 வங்கி	 ந வர்	 தீர்ப் 	 வ ம்வைர	 27	 சதம்
என்ப 	 உடன்பா 	 என	 காந்தி	 அறிவித்தார்.	 கழ்	 வாய்ந்த	 ேபராசியர்	 அனந்த
சங்கர்	 பா பாய்	 ந வராக	 இ ப்பார்.	 ன் 	 மாதத்தில்	 அவர்	 தன்	 தீர்ப்ைப
நல் வார்	என்ப ம்	ஏற்கப்பட் 	இ தி	நியாயத்ைத	ெதாழிலாளர்	ெபற்றனர்.

இப்ேபாராட்டத்தில்	இ வைக	 நியாயங்கள்	 நிைலநாட்டப்பட் ள்ளன.	 ெதாழிலாளர்
மரியாைத	காக்கப்பட் ள்ள .	தகரா 	என்பைத	ந வர்	ஒ வர்	 லம்	தீர்க்கலாம்
என்ப 	 ஏற்கப்பட் ள்ள 	 எதிர்காலத்தி ம்	 இம் ைறைய	 பின்பற்றப்பட ம்
என்றார்	காந்தி.	அேத	ேநரத்தில்	மிகச்	சாதாரண	பிரச்சைனக்ெகல்லாம்	 ன்றாம்
நபரிடம்	 ேபாவ ம்	 ஆேராக்கியமாக	 இ க்கா 	 என்றார்	 காந்தி.	 நாம்	 35	 சதம்
நியாயமான 	என	உணர்ந்ததால்	ேகாரிேனாம்.	 தலாளிகள்	நம 	ேகாரிக்ைகயின்
தவைற	 சரியாக	 நம்ைம	 உணர	 ெசய்தி ந்தால்	 நாம்	 நம்ைம
மாற்றிக்ெகாண் ப்ேபாம்	 என்றார்	 காந்தி.	 ெதாழிலாளர்கள்	 ேநர்ைமயாக	 மனம்
உவந் 	 ேவைல	 ெசய்தால்	 தலாளிகளின்	 ஆதரைவ	 ெபற	 ம்.	 ஒ வரின்
மரியாைதைய	விைலயாக	ைவத் 	ெபறப்ப ம்	எந்த	அதிகார ம்	 சியான தான்
என்றார்	காந்தி.

சிறிய	 பிரச்சைனேயா	 ெப ம்	 பிரச்சைனேயா	 அவர்	 தன்	 வழி ைறகைள
மாற்றிக்ெகாண்டதில்ைல.	 பைக	 காணாத	 மனிதேநயம்	 என்பதில்	 நின்றவர்.
பிற க் 	 ேதால்வி	 உணர்த்தாமல்	 ெவற்றி	 ெபற ம்	 என்பதற்காக	 ெதாடர்ந்
ேபாரா யவர்	காந்திய கள்.
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மனித	 இனத்தின்	 இளம்	 பயிரிைன	 காத் 	 வளர்க் ம்	 ெப ம்ெபா ப் 	 தாயின்
மகத்தான	 தனி	 உரிைமயாக ம்	 ெப ைமக் ரியதாக ம்	 இ க்கிற .
அ ப்பைடயில்	 ஆ ம்	 ெபண் ம்	 ஒன்ேற	 எனி ம்	 உ வ	 சிறப்பியல்கள்
மா ப கின்றன.	 ேவைலக ம்	 ெவவ்ேவறாக	 அைமகின்றன.	 சத்திய	 அகிம்ைச
வழி	 எனில்	 ெபண்ணின்	 தைலைமக் 	 ஆட்ேசபம்	 இரா .	 ஆடவைரவிட
ைறந்தவள்	 என்கிற	 எண்ண ம்	 மைற ம்	 என் 	 ேபசினார்	 காந்தி.	 ெபண்கள்

உரிைம	 எ ம்	 விஷயத்தில்	 தான்	 விட் க்ெகா க்கப்	 ேபாவதில்ைல	 என	 தன்
நிைலப்பாட்ைட	உ திபட	அறிவித்தவர்	காந்தி.

ச க	சட்டங்கள்	என	நில வெதல்லாம்	ஆண்கள்	 உ வாக்கியைவேய.	ெபண்கள்
இயல் 	 எனச்ெசால்லி	 சாஸ்திரங்கள்	 ெசய் ம்	 அவ கள்
அகற்றப்படேவண்டாமா?	எப்ப 	ெசய்வ .	நம 	 தீர	மாதர்களான	 சீைத,	தமயந்தி,
திெரளபதி	 ஆகியவர்கள்	 பற்றிய	 ைறவாக	 ெசால்லப்பட்டவற்ைற	 றந்தள்ளி
மீட்ெட ப்ேபாம்.	ெபண்	சமநிைலயில்	சம	அறி 	ெகாண்ட	ேதாழி	என்கிற	 உணர்
ெப கட் ம்.	மதம்	என்ற	நிைலயில் ட	இவ் ணர் 	ேதைவ.	ெபண்கைள	கலந்
ச க	சட்டங்கைள	ஆடவன்	உ வாக்கவில்ைலேய.	எஜமான	மனப்பாங் டன்	அைவ
உ வாக்கப்பட் 	 அ சரிக்கப்ப கின்றன	 என்கிற	 விளக்கம்	 காந்தியிடம்
கிைடக்கிற .

ெபண்	 அகிம்ைசயின்	 அவதாரம்.	 அகிம்ைச	 எனில்	 அளவற்ற	 அன் ம்	ஆற்ற ம்
நிைறந்த .	 ன்பம்	கண் 	கலங்கா 	ஏற் ம்	பக் வம்	அதற் ண் .	சமம்	எனப்
ேப ம்ேபா 	 ஒேரமாதிரி	 ேவைல	 என	 ரிந் ெகாள்ள	 ேவண் யதில்ைல.
ஒ வ க்ெகா வர்	 நிரப்பிகள்	 என்பதாகேவ	 இயற்ைக	 ஆண்,	 ெபண்	 என
இ பாலைர ம்	 பைடத்தி க்கிற 	 என்கிற	 ரிதைல	 காந்திய கள்
ன்ைவக்கிறார்.

யங்	 இந்தியாவில்	 (ெசப்	 15,	 1921)	 பணி ,	 பக்தி,	 ஞானம்,	 தியாகம்,
சகிப் த்தன்ைமயின்	 உைறவிடம்	 ெபண்	 என	 எ தினார்.	 ெபண்கள்
பலவீனமானவர்கள்	இல்ைல.	ஆண்கைளவிட	உயர்ந்தவர்கேள	என	எ தினார்.

ெபண்ணிற் 	 ெகா ைமதைன	 ெசய்தி ம்	 ஆணினம்	 தண்டைனைய
அ பவிக்கேவண் ம்.	 ஆடவனின்	 சட்டங்கைள	 மீறிய	 ெபண் ரட்சி	 அகிம்ைச
வழியில்	 கிளம்பேவண் ம்	 என	 ஏப்ரல்	 16	 1925ல்	 அவர்	 எ தினார்.	 நான்



ெபண்ணாய்	 பிறந்தி ந்தால்	 ஆணின்	 கட் க்கைதகைள	 எதிர்த் 	 ரட்சி
ெசய்ேவன்	 என	 சம்பர்	 8	 1927ல்	 அறிவித்தார்.	 அபைல	 என	 த்திைரயி தல்
அநீதி	 என்றார்.	அகிம்ைச	 உலகா ம்	 எனில்	 ெபண்வழி	 உய்வாகேவ	அ 	 உலகில்
மல ம்	 என்றவர்	 காந்திஜி.	 உள்ளத்ைத	 ஆட்ெகாள் ம்	 அ ர்வ	 ஆற்றல்
ெபண்கைளப்ேபால்	ஆண்க க் 	வ வதில்ைல	என்ப ம்	அவர 	மதிப்பீ .

ம்ப	 பராமரிப்பிற் 	 எஞ்சி	 ேநரம்	இ க் ெமனில்	அவர்கள்	ஊதிய	 ேவைலக்
ேபாகலாம்	என	காந்திஜி	க தினார்.	இைத	 றிப்பிட் 	ஹரிஜன்	மார்ச்	 16	 1940ல்
எ தினார்.	 வீட் ல்	 கணவனின்	 ெப ைமபா வைத ம்,	 அவ க்காக
அலங்கரித் க்	 ெகாள்வதி ம்	 ெபா ைதக்	 கழிப்ப 	 அநாகரிகம்	 என	 காந்திஜி
க தினார்.	 இந்தக்	 ெகா ைமயிலி ந் 	 ெபண்கள்	 வி படல்	 ேவண் ம்	 என
விைழந்தார்.	 யமாக ட	 வாக்களிக்க யாமல்	 அவர்கள்	 ம்ப	 ஆண்கள்
ெசால்ப 	 மட் ேம	 என்பதில்	 என்ன	 தந்திரம்	 இ க்க ேமா	 என ம்	 அவர்
வினா	எ ப்பினார்.

ெபண்க க் 	தக்க	கல்வி	ேவண் ம்	என	வற் த்திய	காந்திஜி	ஆடவன்	ேபால்
ந ப்ப 	அவசியமில்ைல	என்றார்.	ேபாட் 	என	வந்தால்	ெபண்கள்	ெவற்றி	ெப வர்.
ஆடவன்	 ைறகைள	 நிவர்த்தி	 ெசய் ம்	 தன்ைமயா ம்,	 அவனால்	 யாத
சிலவற்ைற	ெசய்ய	 ந்தவளாக ம்	இ ப்பவள்	ெபண்.

தங்கள்	 வீட் ப்ெபண்கள்	 ஆங்கிலம்	 ேபசேவண் ம்	 என	 சில	 ஆடவர்	 எண்ணி
கற்பிக்க ம்	ெசய்கிறார்கள்.	அறிெவனில்	அ 	ஆங்கிலம்	என	க திக்ெகாள் ம்
ேநாய்	 இ .	 நம்	 அ ைமத்தனத்தின்	 அறி றியாக	 கணவன்.	 மைனவி,
ழந்ைதகள்	மத்தியில்	ஏன்	தாய்ெமாழியில்	க தம்	எ தப்படாமல்	ஆங்கிலத்தில்

எ தப்ப கிற 	 எனப்	 ரியவில்ைல.	 இைத	 சகிக்க	 யவில்ைல	 என்றார்
காந்திஜி.

ஆண்,	 ெபண்	 ேசர்ந் 	 பயி ம்	 கல்விக் டங்கள்	 ேமல்நா களில்	 ெவற்றி
ெபற்றதாகத்	ெதரியவில்ைல.	அம் யற்சியி ம்	விபரீத	விள கேள	ஏற்பட்டன.	அ
ேசாதைன	நிைலயில்	இ ப்பதால்	நல்லதா,	ெகட்டதா	என	ெசால்லிவிட யவில்ைல
என்றார்	 காந்திஜி.	 தலில்	 ம்பத்தில்	 தைடேய மின்றி	 வளர்ப் 	 என்பதில்
வங்கேவண் ம்.	 பின்னர்	 ேசர்ந் 	 கல்விகற்றல்	 சாத்தியமாகலாம்	 என	 அவர்

க தினார்.

தி மணம்	 என்ப 	 னித	 காரியம்	 என்றால்,	 ெபண்	 தன்	 ைணைய
ேதர்ந்ெத ப்பதில்	கலந் 	ேபசப்படேவண் ம்.	ெதாடரப்ேபா ம்	அவ்வாழ்க்ைகயின்
விள கள்	 றித்த	 ரித ட ம்	 அைத	 ெசய்யேவண் ம்	 என	 அவர்	 யங்
இந்தியாவில்	ஆகஸ்ட்	19,	1926ல்	எ தினார்.



வரதட்சிைண	 ேகட்பவன்	 தன்	 கல்விைய ம்	 நாட்ைட ம்	அவமதிக்கிறான்.	 இந்த
மானக்ேகடான	 வழக்கத்திற் 	 எதிராக	 ெபா ஜன	 அபிப்ராயத்ைத
ேமம்ப த்தேவண் ம்.	 மணம்	 என்ப 	 ெபற்ேறார்	 ெசய் ெகாள் ம்	 பணப்
ேபரமாயி க்கக் டா .	 சாதிக்கட் பா 	 என்ற	 ெபயரில்	 இக்ெகா ைம	 நிக ம்
என்றால்	 இளஞர்கள்	 சாதிக்கட் கைள	 தகர்த்தாக	 ேவண் ம்	 .	 மனப்ேபாக்கில்
ரட்சிகரமான	மா த க் ரிய	கல்வி ைற	வளரேவண் ம்	என	ஹரிஜன்	இதழ்	ேம
23,	1936ல்	எ தினார்.

வரதட்சைண	தி மணங்கைள	அவர்	Marriage	of	purchase	என ம்	விமர்சித்தார்.
பணம்	ெகா த்தால்தான்	ெபண்ணிற் 	தி மணம்	ெசய்யேவண் ம்	என்ற	நிைல
தன்	 கட் ப்பாட் ல்	 உள்ள	 ெபண்க க் 	 ஏற்ப ம்	 எனில்	 அவர்களிடம்	 மணம்
ெசய் ெகாள்ளாமல்	இ ப்பேத	நல்ல 	என	ெசால்ேவன்	என்றார்.

பாரம்பரியம்	 ச க	 அந்தஸ்ைத	 பார்க்காமல்	 ெவ ம்	 அன் வயப்ப்பட்ட
மணவாழ்க்ைகேயா	 அல்ல 	 அந்தஸ் 	 பாரம்பரியம்	 இ ந் 	 அன்பில்லாத
மணவாழ்க்ைகேயா	ஏற்பிற் ரியதாக	இ க்கா 	என்கிற	க த்ைத	அவர்	ஹரிஜன்
ஜூன்	5	1937	இதழில்	எ தினார்.

லனடக்க	 இல்லறம்	 என்பைத	 அவர்	 லட்சியமாக	 ெசால்கிறார்.	 மைனவி
ேதாழியாதல்	 ேவண் ம்.	 அவள்	 காண்ட்ராக்ட்	 அ ைமயல்ல.	 தன்	 வாழ்க்ைக
ைறைய	 ேதர்ந்ெத க்க	 மைனவிக் ம்	 கணவைனப்ேபால்	 உரிைம	 உண் 	 என்

சத்திய	 ேசாதைனயில்	அவர்	 றிப்பிட்டார்.	தான்	க வ 	சரி	என	நிைனக் ம்
மைனவி	அவ்வழி	 ெசன் 	 விைள கைளப்	 பற்றி	 வாய்	 திறக்காமல்	அ பவிக்க
உரிைம	உண் 	என	அவர 	அக்ேடாபர்	 21,	 1926	யங்	இந்தியா	ேபசிய .	ஆடவன்
ஆைசகாட் பவனாக ம்	 ஆக்கிரமிப்பாளனாக ம்	 இ க்கிறான்	 என	 அவர்
ஹரிஜன்	ஜூைல	23	1938ல்	எ தினார்.

ஒ வர்	 ெகட்டால்	 அக் ம்பத்திற்ேக	 ெக தல்	 என்ப 	 ெசால்லித்
ெதரியேவண் யதில்ைலேய	 என	 அவர்	 ஹரிஜன்	 இதழில்	 கற்பிக்கிறார்.

மந்திரமில்லாத	 ஒளி மைறவற்ற	 மணவாழ்க்ைகயில்	 இ வ ம்
ஒ வரா ம்ேபா 	 சிறந்த	 வாழ்க்ைக	அைம ம்.	 சிற்றின்பத்திற்கான	அலங்காரம்
என்பைத	அவர்	ஏற்கக் டா 	என	ெபண்ணிடம்	எ த் 	ெசால்கிறார்.	வரம் மீறிய
இன்பம்	 மனித	 சாதியின்	ஆேராக்கியத்திற்ேக	 பாழ்	 என்பைத	அவர்	அ த்தமாக
விளக்கி	வந்தார்.	 உயிைர	 உண்டாக்கவல்ல	 உயிர்தா வான	விந்ைத	தன்	 லத்தில்
கண்டவா 	ஏற்ப 	 ற்றம்	என	அவர்	க தினார்.	ஆற்றல்	அழிப் 	என்ப மட் மல்ல
கட க் ம்	ச கத்திற் மான	 ேராகம்	என ம்	அவர்	ேபசினார்.

இைளஞர்க க் 	 பாலியல்	 கல்வி	 றித் ம்	 பயிற்சி	 ெகா க்கப்படேவண் ம்
என்றார்	 காந்திஜி.	 ஆணின்	 ைகப்பாைவயல்ல	 மைனவி.	 அைழப் கைள ம்



நிராகரிக்கேவண் ய	 திடம்	 ேவண் ம்	 என	 எ த் ச்	 ெசால்வார்.	 பிள்ைளப்ேப
ஒன்றிற்காகேவ	 கலவி,	 மற்றக்காலம்	 பிரம்மசரியம்	 என	 அவர்	 வற் த்தியவர்.
கலவி	 என்ப 	 பிள்ைளப்ேப 	 என்கிற	 வி ப்பம்	 சார்ந்த	 ஒன்றிற் ரியதாக ம்
அதற் ரிய	த தி	ெபற்றவர்	தாங்கள்	என்பதறிந் ம்	இ ந்தால்	நலம்	என்பைத ம்
அவர்	 ட் க்கட் னார்.	.

ெசயற்ைக ைறகைள	 அ சரிப்ப 	 என்பைத	 அவர்	 ஏற்கவில்ைல.	 அைத
ர்நடத்ைதக் 	 ைணேபாதல்	 என்கிறார்.	 அதில்	 ேநாய்நீக்கம்	 இல்ைல.	 ேநாய்

உ வாதல்	 நரம் த்தளர்ச்சியில்	 ெகாண் ேபாய்வி ம்.	 வீரிய	இழப் 	 உடல்	ஆன்மா
ஆகியவற்றின்	 ஆேராக்கிய	 வீழ்ச்சியாகேவ	 அைம ம்	 என	 அவர்	 யங்	 இந்தியா
ஏப்ரல்	2	1925ல்	எ தினார்.

ந த்தர	வ ப்ைப	ேசர்ந்தவேர	தன்	பிறப் 	உ ப்ைப	அதிகம்	தவறாக	பயன்ப த்தி
பலம்	இழப்பவராக	இ க்கின்றனர்	என	அவர்	ஹரிஜன்	மார்ச்	28	1936ல்	எ தினார்.
விவசாயிகள்	 ேபால்	 வயலில்	 அ க ேக	 நின் 	 ேவைல	 ெசய்பவர்க க் 	 சதா
சிற்றின்ன்பம்	என்ப 	இ ப்பதில்ைல.	வாழ்க்ைகெய ம்	ேபாராட்டேம	 ன்நிற்கிற
என்றார்.	 ெசயற்ைக	 ைறகளால்	 மக்கள்	 ெதாைகைய	 கட் ப்ப த் ம்
ஞாேனாதயம்	 பற்றி	அவர்	 ேகலி	ெசய்தார்.	 உண 	 பற்றாக் ைற	ஏற்பட் 	 பாதாளம்
ேபாய்வி ேவாமா	 என	 ேகள்வி	 எ ப்பினார்.	 பிள்ைள	 ேவண் ம்	 என	 வி ப்பம்
இல்லாதேபா 	 ஏன்	 தீண்ட	 அ மதிக்க	 ேவண் ம்	 என்ப 	 அவர்	 ெதாடர்ந்
ெதா த்த	 ேகள்வி.	 ம க் ம்	 மேனாதிடம்	 ேவண் ம்	 என்பைத	 ெபண்ணிடம்
காந்திஜி	எதிர்பார்த்தார்.

மணவாழ்க்ைக	உலகிற் 	உத வைத ம்	ேநாக்கமாக	ெகாண்ட .	இங் 	நடத்ைத
என்ப 	மிக	 க்கியமான .	இ பாலைர ம்	இந் 	மதம்	சரிநிகர்	சமானமாகேவ
க கிற .	 பல	 தீைமகள்	 பின்னர்	 ந்தி க்கலாம்.	 ஆண்ெபண்	 உற 	 உலக
அன்பிற்கான	 ப க்கட் 	 என்றார்	 காந்திஜி.	 மணவாழ்க்ைக 	 ஆன்மீக	 வளர்ச்சி
அவசியம்	எனக்	க தினார்.

சட்ட	 வழிகளில்	 கணவ க் 	 தண்டைன	 ெபற் த்த தல்,	 மற் ம்	 ஜீவனாம்சம்
ெப தல்	 ேபான்ற	 நடவ க்ைககள்	 பயன்ப வதில்ைல	 என்பேத	 தனக்
கிைடத் ள்ள	 அ பவம்	 என்றார்	 காந்திஜி.	 கணவன்	 தவறிைழத்தால்	 ெபண்
தனிேய	ேபாய்	வாழ	உரிைம ள்ளவள்	என்பைத	அவர்	ஏற்காமல்	இல்ைல.

இந் மத	 ய்ைமைய	 வி ம்பினால்	 சி வய 	 ைகம்ெபண்க க் 	 நன்றாக
மணம்	ெசய்விக்கேவண் ம்.	அைத	ம மணம்	என	ெசால்ல	தாம்	வி ம் வதில்ைல
என்றார்	காந்திஜி.	 தலில்	நடந்த 	மணமா	என	வினவினார்.

நாம்	ப பா காப் 	எனப்ேப கிேறாம்.	ெபண்ணின்	கற் 	பா காப் 	 க்கியமல்லவா.



மி கத்தன்ைம டன்	 நடந் ெகாண்டால்	 இந்தியா	 உய்வதற் 	 வாய்ப்பில்ைல
என்றார்	காந்திஜி.	ெபண் ைர	அவரவர்	 ம்ப	தாய்,	சேகாதரி	ேபால்	பார்ப்பதற்
கற்க	ேவண்டாமா	எனக் ரல்	ெகா த்தார்.

ெபண்க க் 	 மட் ம்	 விபச்சாரிகள்	 என	 பட்டம்	 த கிேறாம்.	 நடத்ைதக்ெகட்ட
ஆண்கள்	 விபச்சாரிகள்	 அல்லவா	 .	 உடல்	 விற் ப்பிைழக் ம்	 ெதாழிைல
சட்டவிேராதமாக்கேவண் ம்	 என	 ெசப்டம்பர்	 15,	 1946	 ஹரிஜன்	 இதழில்	 அவர்
ன்ெமாழிந்தார்.	 சட்ட	 உதவி டன்	 ெபா ஜன	 அபிப்ராயம்	 இதற்
ைணநிற்கேவண் ம்	என்றார்.

ெபண்ைண	விபச்சாரம்	ெசய்கிறாள்	என	 ற்றம்	 மத் பவர்கள்	ஆண்களால்தான்
இ 	 ேந கிற 	 என்பைதேயா	ஆணின்	 நடத்ைதக் ஷ்டம்	 என்பைதேயா	அறிந்
ெசயல்பட்டால்	விபச்சாரம்	இரா .	அைனவ ம்	பார்த் க்ெகாள்ள	 ெவ த்தால்
ற் வட்டாரங்களில்	 இத்தீைம	 நிகழா .	 தீைம	 இ க்கா .	 அந்த

அபாக்கியவாதிகளின்	வீ க க் 	ேபாவாரிடம்	நம்	பிரச்சாரம்	ெசல்லட் ம்	என்றார்
காந்திஜி.

ேதவதாசிகள்	 என	 அைழத் 	 மதத்தின்	 ெபயரால்	 ேதவேதவைன
அவமானப்ப த் கிேறாம்	 என்றார்.	 ஆண்கள்	 தங்கள்	 நடத்ைதக்ேகட் ற்
தனிவ ப்பார்	ஒன்ைற	ைவத்தி ப்ப 	மனித	வாழ்க்ைக	 றித்த	என்	கவைலைய
அதிகப்ப த் கிற .	 ெபண்ைணக்	 காப்பதில்தான்	 ஆ க்கான
ெப ைமயி க்கிற 	என்றார்.

ெபண்	 தான்	 தாக்கப்ப ைகயில்	 அகிம்ைச	 ைறகைளப்	 பற்றி
ேயாசிக்கேவண் யதில்ைல.	 நகங்க ம்	 பற்க ம்	 கட ள்	 அளித் ள்ளார்.

ந்தவைர	 உபேயாகிக்கலாம்.	 தற்காப் 	 யற்சியில்	 உயிைர	 விடேநர்ந்தா ம்
யற்சிக்கேவண் ம்	என	அவர்	ஹரிஜன்	மார்ச்	 1	 ,	 1942ல்	எ தினார்.	ெபண்கள்

தற்காப் 	என	வ ம்ேபா 	அவர்க க் 	அகிம்ைசைய	அவர்	வலி த்தவில்ைல.

நைககளில்	 என்ன	 கைலயழ 	 இ க்கிற .	 க த்தாகட் ம்,	 ைகயாகட் ம்
தைலயில்	 வதாக	 இ க்கட் ம்-	 பார்க்க	 சகிக்காமல்	 அ க் ச்	 ேசர
உத கின்றன.	 விைல	 அதிகம்	 உள்ள	 இைவகளால்	 நாட் ற் 	 நஷ்டேம.	 இதில்
’ தல்’	 டக்கப்ப கிற .	 நைககள்	ைககால்	 சங்கிலி	 விலங் 	 என்ற	 எண்ணம்
ேதைவப்ப கிற .	 பார்ப்ேபாைர	 கவரத்	 தக்கவைகயில்	 உைட	 ேதைவயா?	 ப டர்
வர்ணம்	 ெகாண் 	 இயற்ைகக் 	 மாறாக	 காட் க்ெகாள்ளேவண் மா	 என்கிற
ேகள்விைய ம்	காந்திஜி	எ ப்பினார்.

ெபண்க க் 	 எஜமான்	 ஆண்கள்	 என்ற	 எண்ணம்	 மாறேவண் ய	 காலம்
வந் விட்ட .	 ஒ வர்	 மற்றவர்	 மீ 	 ஆதிக்கம்	 ெசய்யேவண் ய	 அவசியமில்ைல



என்றார்.	ெபண்களின்	அழ 	ஆைட	ஆபரணங்களில்	இல்ைல-	அவர்களின்	 ய
உள்ளத்தில்தான்	 இ க்கிற .	 ெபண்கள்	 தங்கைள	 அலங்கரித் க்ெகாள்வைத
விட் விடலாம்.	 ஏதாவ 	 மணம்	 வீசேவண் ம்	 என	 அவர்கள்	 வி ம்பினால்
உள்ளத்தின்	 ந மணமாக	 இ க்கட் ம்	 என்றார்	 காந்திஜி.	 ஆண்கைளயல்ல,
மா டத்ைதேய	 வசப்ப த் ம்	 சக்தியாக	 ெபண்கள்	 திகழேவண் ம்.	 கணவன்
மைனவி	 உறவில்	 உடல்	 சார்ந்த	 அன் 	 என்பைத	 விஞ்சி	 ஆத்மார்த்த	 அன்ேப
இ க்கேவண் ம்	.

II

கஸ் ரிபாய்	அவர்களின்	ெபா ைமயான	நடவ க்ைககள்	காந்திஜிைய	நிதானம்
அைடய	 ெசய்தன	 என்பைத	 அவேர	 எற் ள்ளார்.	 அதிகாரமிக்க	 கணவன்
என்பதிலி ந் 	வாழ்வின்	சகேதாழன்	என்ற	நிைலக் 	தான்	மாறியைத ம்	அவர்
றிப்பிட் ள்ளார்,	 அவர்	 பாலின	 சமத் வம்	 என்பைத	 தந்ைதவழி

மதிப்பீ களிலி ந் 	 ெவளிப்ப த் கிறார்.	 ெபண்களின்	 ராஜ்யம்	 என்ப 	 வீ
என் ம்,	ெவளிஉல 	ஆ க் 	என் ம்	ேவைலப்பிரிவிைன	என்ற	அம்சத்தில்	அவர்
ேப கிறார்.	ெபண்ைண	ேதச	அன்ைன	என்றார்.

ெபண்க க் 	 வாக் ரிைம	 என்கிற	 பிரச்சைனயில்	 ஆதர 	 அவசியம்	 ேதைவ
என்றார்.	 வி தைல	 இயக்கம்	 ெப ம்	 மக்கள்	 இயக்கமாக	 மாறேவண் ம்	 எனில்
ெபண்க ம்	 அதில்	 பங்ேகற்க	 த ந்ததாக	 இ க்கேவண் ம்	 என்பைத	 அவர்
உணர்ந்தார்.	என்	எதிர்கால	இரா வத்தில்	ெபண்கேள	அதிகம்	இ ப்பர்	என்கிற
விைழைவக் ட	ெதரிவித்தார்.

அபைலகள்	என	ெசால்வைத	க ைமயாக	எதிர்த்தவர்	காந்தி.	ெபண்களின்	 வீரம்
நிைறந்த	காவியக்கைதகளின்	வரலா 	நம்மிடம்	இ க்கிற .	ெபண்கள்	நாட் ற்
கழ்	 ேசரேவண் ம்	 என	 நிைனத் விட்டால்	அவர்களால்	 சில	 மாதங்களில்	 ேதச
கத்ைதேய	மாற்றிவிட ம்	என்கிற	நம்பிக்ைகைய	அவர்	ெவளிப்ப த்தினார்.

மகப்ேப 	 த ம்	 ெபண்	 தன 	 ய	 அன்ைப	 உலகம்	 க்க	 கிைடக் மா
மாற்றினால்	அவள்	தான்	உலகின்	ெமளனமான	தைலைமயாவாள்.	ெபண்ணால்தான்
சத்தியாக்கிரகத்ைத,	 அகிம்ைச	 ேபாராட்டத்ைத	 ஆண்கைளவிட	 சிறப்பாக
ரிந் ெகாள்ள	இய ம்	என்றவர்	காந்திஜி.

மர சார்ந்த	 வாழ்க்ைக ைற	 என்பைத	 காந்திஜி	 ஆதரித்தார்.	 ஆனால்	 அதில்
எச்சரிக்ைக	உணர்ைவ ம்	அவர்	ெவளிப்ப த்தினார்.	மர டன்	நீந்தி	ெசல்வ 	நலம்-
அதில்	 ழ்கிவி தல்	 தற்ெகாைலக் 	 ஒப்பா ம்	 என	 எச்சரித்தார்.	 நம
சாஸ்திரங்கள்	ெசால்கின்றன	என் 	ெதரிவிக்கப்பட்டா ம்	 ழந்ைத	மணம்,	பர்தா
ைற,	 வரதட்சைண	 ஆகியைவ	 தீங்கானைவ	 என்றார்.	 ெபண்கள்	 தங்கைள

அரசியல்	 இயக்கங்களில்	 ஈ ப த்திக்ெகாள் ம்ேபா 	 இப்ப ப்பட்ட



ச கத்தைடகள்	உைடப ம்	என்றார்.

1931	 அ ப்பைட	 உரிைமகள்	 தீர்மானத்தில்	 ஆண்,	 ெபண்	 சம	 உரிைம	 என்பைத
காங்கிரஸ்	 ஏற்ற .	 1917ல்	 மார்கெரட்	 கசின்	அவர்கள்	 ன் யற்சியால்	இந்திய
ெபண்கள்	 அேசாசிேயஷன்	 வக்கப்பட்ட .	 1926ல்	 இந்திய	 ெபண்கள்	 ேதசிய
க ன்சில்	 உ வான .	 1927ல்	 அைனத் 	 ெபண்கள்	 மாநா 	 நடந்த .
ஆண்கைளப்ேபாலேவ	 ெபண்க ம்	 சிவில்	 ஒத் ைழயாைமயில்	 பங்ேகற்
சிைறப்பட்டனர்.

1932ல்	 அய்ேராப்பிய	 ெபண்கள்	 மாநாட் ற் 	 ெசய்திைய	 காந்தியிடம்
ேகாரியி ந்தனர்.	 அய்ேராப்பா	 அகிம்ைசயில்	 ஊறி	 திைளக்க ம்	 என்றால்
அந்நாட் 	ெபண்களால்தான்	அ 	சாத்தியமா ம்	என	ெசய்தி	தந்தார்	காந்திஜி.
ஆ தமில்லாமல்	 எதிர்த் 	 நிற் ம்	 ைற	 பலாபலன்கைள	த வ டன்	 எதிர்ப்பவர்
எதிர்க்கப்ப பவர்	 மதிப் கைள ம்	 உயர்த் ம்	 என்றார்.	ெபண்களின்	 சிறிய	அள
பங்ேகற் ட	 அகிம்ைசக்கான	 வழிைய	 பலமாக் ம்.	 அவர்கள்	 அைமதியாக
உ தி டன்	 யரங்கைள	 ன்பங்கைள	தாங்கத்ெதரிந்தவர்களாக	இ க்கின்றனர்.

டாக்டர்	 த் லட் மி	 ெரட் 	 காந்திக் 	 எ திய	 க தத்தில்	 ச க	 மாற்றத்திற்
உகந்த	கல்வி,	 ேமம்பட்ட	ெபா 	ம த் வம்,	 ப் ர 	ஆகியைவ	ெபண்கள்	கல்வி
லேம	 சாத்தியமா ம்	 என	 றிப்பிட்டார்.	 பழக்க	 வழக்கம்	 என்கிற	 ெபயரில்

ெபண்ணின்	 யம்	 ெநா க்கப்படவில்ைலயா?	 ெபண்கள்	 கல்வி	 ெபற் 	 அவளின்
உடல்	மனம்	வளர்ச்சிக் ம்	நிைனத்தைத	ெசால்வதற் ம்	உகந்த	 ழல்	நில கிறதா
?	 உடல்,	 அறி ,	 ஆன்ம	 வளர்ச்சிைய	 ழந்ைத	 தி மணம்	 ேவ டன்
சாய்க்கவிைலயா?	 இளம்	 வய 	 விதைவகளின்	 ெசால்லணா	 யர்	 உடன
ணம ந்ைத	 ேகாரவில்ைலயா?	 இந் 	 மதத்தின்	 ெபயரால்	 இவ்வாெறல்லாம்

நடக்கலாமா?	 ேதசிய	 கட்சி	 உ ப்பினர்கள்	 என்ற	 வைகயில்	 ெபண்களின்
ெகா ைமகள்	 பிரச்சைனக் 	 ம ந் 	 காணேவண் ய	 ெபா ப் 	 இல்ைலயா?
ெபண்கள்	 வி தைலக்காக	 காரியமாற்றேவண்டாமா	 ?	 எதிர்கால	 நிர்வாகிகளாக
வரப்ேபாகிறவர்கள்	 மனதில்	 மாற்றம்	 ஏற்படேவண்டாமா?	 தந்திரம்	 பிறப் ரிைம
எ ம்	 ேப ம்	 நாம்	 தலில்	 நம்	 ெபண்களின்	 வி தைலைய	அைடயேவண்டாமா?
என	 அ க்க க்கான	 ேகள்விகைள	 காந்திஜியிடம்	 ெதா த்தி ந்தார்.	 எனேவ
காந்திஜி	 தாங்கள்	 இதற்கான	 ஆேலாசைனகைள	 அறி ைரகைள	 தரேவண் ம்
என	 த் லட் மி	அவர்கள்	எ தி	இ ந்தார்கள்.

த் லட் மி	அவர்களின்	 எதிர்பார்ப் 	 மிகச்சரியான 	 என்றார்	 காந்திஜி.	 தீங்
ேவர்பி த் 	நிற்கிற .	நம 	கல்வி ைறேய	அ கிப்ேபாய்	உள்ள .	ஆண்க க்
ெப ம்	 ெபா ப் 	 இ க்கிற .	 அேத	 ேநரத்தில்	 ேமற் 	 கல்வி	 கற்ற	 ெபண்கள்
தங்கள்	 பீடத்திலி ந் 	இறங்கிவர ம்	 ேவண் ேம	என்ற	 ேகள்விைய ம்	காந்திஜி
எ ப்பினார்.	 கிராமப் ற	 வாழ்ைவ	 ம கட் மானம்	 ெசய்வதில்தான்	 தீண்டாைம



ஒழிப் ,	 ெபா ளாதார	 பலன்கைள	 ேமம்ப த்தல்,	 ெபண்கள்	 வி தைல	 மற் ம்
இந்தியாவின்	 வி தைல	 அடங்கியி க்கிற 	 என	 யங்	 இந்தியா	 ேம	 23	 1929ல்
எ தினார்.

என்ைனப்ெபா த்தவைர	 ஆ ம்	 ெபண் ம்	 சமைதயாகேவ	 ச கத்தில்
நடத்தப்படேவண் ம்.	 ஆணின்	 அதிகாரம்	 மற் ம்	 க க்கான	 ரத்தல்
ேபராைசதான்	 அைனத் 	 ேக க க் ம்	 ேவர்.	 ெசாத் 	 லம்	 அவனிடம்
அதிகாரம்	 பற் கிற .	 ெசாத் 	 எனில்	 அதில்	 ஆண்	 ெபண்	 இ பால ம்	 சம
பங் க் ரியவர்கள்தான்.	 அேதேநரத்தில்	 ெபற்ேறாரிடமி ந் 	 ெபறேவண் யைவ
ெசாத்ைதவிட	நன்னடத்ைத	நற் ணங்கள்தான்	என்றார்	காந்திஜி.

ெபண்	தந்ைதயின்	வர்ணத்ைத	தி மணம்வைர	 ெப கிறார்.	 பின்னர்	 கணவரின்
வர்ணத்ைதப்ெப கிறார்.	 ஆேணா	 ெபற்றவரின்	 வர்ணத்தில்	 ெதாடர்கிறார்.
அவர்கள்	 ழந்ைதக க் 	 வர்ணத்ைத	 ேதர்ந்ெத க்க	 உரிைம	 உண்டா	 என
ேகள்வி	எ ப்பப்பட்ட .	என்ைனப்ெபா த்த்வைரயில்	வர்ணம்	என்ப 	எங் 	இன்
இ க்கிற .	 ெபயரளவில்தான்	 இ க்கிற .	 இந் 	 ச கத்தில்	 ழப்பம்தான்
உள்ள .	 வர்ணம்	 எனில்	 ஒேர	 வர்ணம்தான்.	 ஆேனா,	 ெபண்ேணா	 அைனவ ம்
த்திரர்	என்ற	வர்ணம்தான்	என	பதிைல	தந்தார்	காந்தி.

ம ைவக்காட் 	ெபண்க க் 	 தந்திரமில்ைல	என்ப 	 னிதமான	ஒன்றல்ல	(	For
woman	 there	 can	 be	 no	 freedom,	 saying	 attributed	 to	 Manu	 is	 not	 to	 me
sacrosanct).	 நம 	 மரபில்	 சகதர்மினி	 அர்தங்கனா	 (the	 better	 half)	 ,	 ேதவி
என்ெறல்லாம்	 அைழப்ப ம்	 இ க்கிற .	 என்ைனப்ெபா த்தவைர	 வர்ணம்	 ட
உரிைம,	 ச ைக	 சார்ந்த	 அம்சம்	 அல்ல.	 கடைம	 மற் ம்	 ெபா ப்பாக
பாவிக்கப்படேவண் ம்.	 ெபண்	 வீட் ன்	 ராணிேய	 தவிர	 ெவ ம்
உைடைமப்ெபா ளல்ல	என்பேத	என்பார்ைவ	என	காந்திஜி	ஹரிஜன்	அக்ேடாபர்	 12,
1934	இதழில்	விளக்கமளித்தார்.

இத்தாலி	 ெபண்க க்கான	 ெசய்தியில்	 அவர்	 ெபண்கள்	 மிலிட்டரிசம்	 என்பைத
அகிம்ைசபாற்பட் 	 ெவற்றிகரமாக	 எதிர்ெகாள்ள ம்	 என்றார்.	 இந்தியப்
ெபண்கள்	 ச கத்தைடகைள	 மீறி	 ெவளிவந் 	 நடத்திவ ம்	 ேபாராட்டங்கைள
ெப ைம டன்	 அவர்	 எ த் ச்	 ெசான்னார்.	 அவர்கள்	 சிைற	 ெசன்றைத,
ண்டாந்த யால்	 அ பட் 	 இரத்தம்	 ெசாறிந்தைத	 பற்றி	 ெப மிதம்	 ெபாங்கப்

ேபசினார்.	ேமற் 	மனிதர்கள்	வழியிேலேய	மி கத்தனமான	பாைதக் 	ெபண்கள்
ெசல்லவி ம்பினால்	 இந்திய	 ெபண்களிடம்	 நீங்கள்	 கற்க	 ஏ மில்ைல	 என
ணிச்சலாக	அவர்களிடம்	1932ல்	எ த் ைவத்தார்.

ேபார்	இனி	இல்ைல	 என	 உலக	 நா களால்	 பிரகடனப்ப த்த யவில்ைல.	 ெபண்
பைடப்பிரிைவ	 உ வாக்கி	ஆ தம்	 ஏந்தப்	 பழக் கிறார்கள்.	 ெபண்ைண	 வீட்ைடத்



றந் 	 ப்பாக்கி	 ஏந்த	 ைவப்ப 	 அவமானத்திற் ரிய 	 என்ப 	 அவர
எண்ணம்.	அ 	அழிவின்	 வக்கம்	என	எச்சரித்தவர்	காந்திஜி..

ெபண்கள்	 அகிம்ைசயின்	 அற் த	 ஆற்றைல	 விளங்கிக்ெகாள் ம்	 இதயம்
இ ந் விட்டால்	 உலகில்	 நல்லேத	 நைடெப ம்	 என்ப 	 என 	 அைசக்க யாத
நம்பிைக	 என	 ெபண்	 ஒ வர்	 எ தியைத	 ஹரிஜனில்	 ெவளியிட் 	 காந்திஜி
அதற்கான	 தன 	 பதிைல	 தந்தி ந்தார்.	 காங்கிரசில்	 பணியாற் ம்	 ஆண்கள்
அகிம்ைசயில்	 	 நம்பிக்ைகைவத் 	 ெசயல்பட்டால்	 ெபண்கள்	 ேவ
மார்க்கத்தில்	 ெசல்லப்ேபாவதில்ைல.	 ஆனால்	 ஆண்கைளவிட	 ெபண்களால்தான்
திய	 ேசாதைனகைள	திறம்பட	ெசய்ய ம்	 என	 நவம்பர்	 5	 1938ல்	 எ தினார்
காந்தி.

ஆண்க க் 	அவர்களின்	 ேமாசமான	 பழக்கங்களிலி ந் 	வி பட் 	அகிம்ைச,
உண்ைமவழி	ெசல்ல	கற் க்ெகா த்த 	ேபால்	ெபண்க க் 	நீங்கள்	காட் ம்	வழி
என்ன-	 ெபண்	 என்ற	 வைகயில்	 பாலின	 ைம	 வந் ெகாண்ேட	இ க்கிற 	 (the
burden	 of	 my	 sex)	 என	 எ திய	 ெபண்ணின்	 க தத்ைத	 அவர்	 ஹரிஜனில்
ெவளியிட்டார்.	 பதிலாக	தன 	க த்ைத ம்	 பதி 	ெசய்தி ந்தார்.	இ வ க் ம்
ஆன்மா,	 உணர் கள்	 ஒன் தான்.	 ஒ வரில்லாமல்	 மற்றவர்	 இல்ைல.	 ஏேதா	 ஒ
காலத்தில்	 ஆணின்	 ஆதிக்கம்	 என்ப 	 ஏற்பட் விட்ட .	 ஆைணவிட	 ெபண்
இைளத்தவள்	 என்ற	 உணர் 	 உ வாக்கப்பட் 	 வ கிற ..	 தாயின்	 ணங்கள்
என்பைத	ஆண்கள்	ெபறேவண் யதில்லாமல்	ேபான .	she	is	passive-	he	is	active
என்கிற	எண்ணம்	பதிந் ள்ள .

ெபண்	 தன்	அ ப்பங்கைரைய	 காக்க	ஆ தம்	 ஏந்த	 ெசால்வ 	 ேவ வைகப்பட்ட
காட் மிராண் த்தனமாகேவ	 இ க் ம்.	 ஆண்	 திைர	 ஏறி	 வீரனாக	 வ வ
ேபால்	ெபண் ம்	 திைர	ஏற்றம்	 பழகேவண் ம்	என	ெசால்வ 	இ பால க் ம்
ேமலானதல்ல.	 தன்	 ம்பத்ைத	 சிறப்பாக	 பராமரிப்ப 	 மற்ற	 எல்லா	 வீரச்ெசயல்
ேபான்ற	ைதரியமான	ெசயேல.

உலகின்	 ேகள்விக் 	 அப்பாற்பட்ட	 தைலைம	 ெபண்ணிடம்	 இ க்கிற .	 தாங்கள்
பலவீனமான	பாலினமல்ல	என்பைத	ெபண்கள்	உணரேவண் ம்	 .	அகிம்ைச	என்ப
அளவற்ற	 அன்ைப	 ெசால்கிற .	 யர்	 தாங் தல்	 இல்லாமல்	 அன் 	 இ க்கா .
ெபண்களிடம்	 இந்த	 ஆற்றல்	 அதிகம்.	 அவரவர்	 பிறந்த	 பாலினத்தில்
இயற்ைகக் கந்த	 ேவைல ைறகளில்	 கடைமயாற் வேத	 சிறந்ததாக
ேதான் கிற 	என்றார்	காந்தி.

ஆணாகிய	 நம்	 ஒவ்ெவா வ க் ம்	 ெபண்	 தலில்	 தாயாகேவ	 வ கிறாள்.
பின்தான்	தாரம்	என்ப 	ெபறப்ப கிற .	எ த்தாளன்	ேபனாைவ	திறந் ெகாண்
தாய்	 என்பைத	 எ த	 வங்கினால்	 அவன்	 அங்க	 லட்சணங்கைள



அலங்காரங்கைளயா	 எ திச்	 ெசல்வான்.	 நம 	 உபநிடதம்,	 ரான்,	 ைபபிள்
அவ்வா 	 உடைல	 வர்ணிக்கிறதா?	 என	 ஹரிஜன்	 நவம்பர்	 21,	 1936	 இதழில்
காந்தியார்	 றிப்பிட் ந்தார்.

III

ழந்ைத	 மணம்	 என்பைத	 சமஸ்கி த	 பிரதிகைளக்ெகாண் 	 நியாயம்
ெசய்ய யா .	இம் ைறயால்	 ழந்ைதகளின்	 உடல்நலம்	 பாதிக்கப்ப ம்.	இளம்
விதைவகள்	 என்கிற	 ெகா ைம ம்	 ச கத்தில்	 ேசர்கிற .	 இந் மத	 ெபயரால்
இப்ப 	 இளம்	 ெபண்	 ழந்ைதகைள	 பலவீனமாக் ம்	 ெசயல்கைள	 த க் ம்
சீர்தி த்தங்க க் 	ஆதர 	நல்கேவண் ம்	என	அவர்	யங்	இந்தியா	ஆகஸ்ட்	27
1925ல்	 றிப்பிட் ந்தார்.

காந்திய கள்	 1931	 மக்கள்ெதாைக	 கணக்ெக ப்பின்	 விவரம்	 ஒன்ைற	 எ த்
ெசால்கிறார்.	அதில்	5	வயதிற் ள்	(	ஒ வயதில்	 ட)	ெபண்	 ழந்ைதகளில்	14.8
சதத்தின க் 	தி மணம்	ெசய் ைவக்கப்பட் ள்ள .	5	வய 	 தல்	10	வயதில்
உள்ளவர்க க் 	 19.3	 சதம்	 நடந் ள்ள .	 10	 தல்	 15	 வயதில்	 38.1	 சதம்.
அதாவ 	15	வயதிற் ள்	தி மணமான	ெபண்கள்	80	சதமானவர்.	ஏறத்தாழ	100
ெபண்களில்	 ஒ வ க் 	 ஒ 	 வய 	 ழந்ைதயாக	 இ க் ம்ேபாேத	 தி மணம்
நடத்தப்பட்ட	 ெகா ைமைய	 பார்க்க	 கிற .	 1921ல்	 ’ஒ 	வய 	 மைனவிகள்’
9066	 என்றால்	 1931ல்	 44082	 என	 5	 மடங் 	 உயர்ந் ள்ள .	 தீைம	 ேவகமாக
வளர்கிற .	 ஆ க் 	 இதில்	 ெப ம்பங் 	 உள்ள .	 அவன்	 மி கமாகிவிட்டால்
காரணகாரிய	அறிவிற் 	ெசவி	சாய்க்க யா .

அேத	 ேபால்	 வய 	 வாரியான	 ைகம்ெபண்கள்	 என	 பட் யல்	 தரப்ப கிற .	 ஒ
வயதிற் ள்	விதைவ	 என்பதில்	 1515	ெபண்	 ழந்ைதகள்	காட்டப்பட் ள்ளனர்.	 5
வயதிற் ள்	என்றால்	 30	ஆயிரம்	ெபண் ழந்ைதகள்.	 15	வயதிற் ள்	எனில்	 2.20
லட்சம்	என	ெசால்ல	 கிற .	பிள்ைளப்ேபற்றின்	ேபா 	மட் ம்	இளம்	தாயார்கள்
ஆண் ற் 	 2	லட்சம்	மரிக்கிறார்கள்.	அதாவ 	மணிக் 	 20	சா .	இங்கிலாந்தில்
ஆயிரம்	ேப க் 	4.5	சா 	எனில்	இந்தியாவில்	24.5	ஆக	இ க்கிற .	சராசரியாக
பிறந்த டன்	 மரிக் ம்	 ழந்ைதகள்	 1000க் 	 181.	 சில	 இடங்களில்	 இ 	 400
தாண் கிற .	நம 	கிராம	சீர்தி த்த	ஆர்வலர்கள்	சர்வவியாபக	கிராம	வளர்ச்சி
என்பதில்	 கவனம்	 ெச த்தினால்தான்	 தீைமகைள	 கட் ப்ப த்த	 இய ம்	 என
ஹரிஜன்	நவ16	1935	இதழ்	 றிப்பிட் ந்த .

மாணவர்கள்	 த்தகத்தில்	 மட் ம்தான்	 அறிைவப்ெபற ம்	 என
க தேவண் யதில்ைல.	 உடல்	 உைழப் 	 கண்ணியமான 	 எனக்	 க தினால்
ேவைலயின்ைமைய	 ேபாக்க ம்.	 ப த்தவர்கள்	 உைழப்பளர்க டன்	 ேசர்ந்
நிற்க ம்,.	 அேதேபால்	 மணவாழ்க்ைக	 என்பைத	 அவர்கள்	 கட்டாயத்தின்



அ ப்பைடயில்	ஏற்கத்ேதைவயில்ைல.-எதிர்க்கலாம்	என	ஹரிஜன்	ஜனவரி	 9	 1937
இதழில்	காந்தி	எ தினார்.

கல்வி	என்ப 	சரக்காக	வியாபார	விஷயமாக	பார்க்கப்ப கிற .	 ம்பம்	ெபரி 	-
அைனவ க் மாக	 உைழக்க	 ேவண் ள்ள 	என	ெசால்வைத ம்	ஏற்க யா ,

ம்பத்தில்	 உடல்	 ஆேராக்கியம்	 உள்ள	 ஒவ்ெவா வ ம்	 உைழக்க ன்வரலாேம.
ைகத்ெதாழில்	 ெசய்யலாேம.	 எம்	 ஏ	 ப த் விட் 	 சேகாதர	 சேகாதரிக க்காக
உைழக்கிேறாம்	 என	 ெசால்பவ டன்	 இைணயாக	 அக் ம்ப	 உ ப்பினர்க ம்
உைழக்க	 இறங்கினால்	 பிரச்சைன	 ைற ேம	 என்ற	 பார்ைவைய	 காந்தி
ெகாண் ந்தார்.

ப த்த	மாணவர்கள்	க த்தைட	சாதனம்	பற்றிக்	ேகட்கிறார்கள்.	மைனவி,	கணவன்
இ வ ேம	 யகட் ப்பட் டன்	 இ க்க ம்	 என்பைத	 ஏன்	 ைறத்
மதிப்பிட் க்ெகாள்கிறார்கள்	 என	 காந்தி	 வினவினார்.	 நம 	 ெசயல்க க்கான
விள கைள	 எதிர்ெகாள்ள	தயங் பவன்	 ேகாைழ.	 தீைம டனான	 ேபாராட்டத்ைத
ம ப்ப 	 ஆண்ைமயில்ைல.	 அப்ேபாராட்டத்தில்	 மகிழ்ச்சி	 இ க்கேவண் ம்	 என
அவர்	ஹரிஜன்	ஏப்ரல்	17	1937	இதழில்	எ தினார்.

தைலவர்	எவ்வழி	 கள்	அவ்வழி	என்கிற 	பகவத்கீைத.	எனேவ	பணக்காரர்கள்
எளிய	 வாழ்க்ைகைய	 நடத்தி	 ன் தாரணமாக	 திகழேவண் ம்.	 ஆடம்பர
தி மணங்கைள	 ைகவிட் 	 எளியவைக	 தி மண ைறைய	 அ சரித் க்
காட்டேவண் ம்	 .	 ஏைழக ம்	 இதனால்	 பலன்	 அைடய ம்.
தி மணகடன்களிலி ந் ம்	 அபார	 வட் களிலி ந் ம்	 தப்ப ம்.	 வீண்விரய
ெசல கைள	 தவிர்க்கேவண் ம்	 என	 அவர்	 யங்	 இந்தியா	 ெசப்	 26	 1929ல்
எ தினார்.

ஒ ைற	 ஹரிஜன்	 சம்பர்	 31	 1938	 இதழில்	 நவீன	 ெபண்	 அைரடஜன்
ேராமிேயாக்க க் 	 ஜூலியட்	ஆக	 காட்சித கிறாள்	 என	 காந்தியார்	 எ திய
விமர்சனத்திற் ள்ளான .	அந்த	ஜூலியட் ற் ம்	தன்ைன	தற்காத் க்ெகாள் ம்
ைதரியம்	 இ க்கிற 	 என	 அவ க் 	 க தம்	 வந்த .	 காந்தி	 அதற்
பதிலளித்தார்.	ஆங்கில	 கல்வி	 ெப ம்	 ெபண்கள்	 எல்லாம்	 மாடர்ன்	 ேகர்ல்ஸ்	 என
தான்	 க தவில்ைல	 என்றார்.	 மாணவர்களின்	 ெதாந்தர 	 றித் 	 எனக் 	 பல
தகவல்கள்	 வ கின்றன.	 தங்கைள	 தற்காத் க்ெகாள்ளேவண் ம்	 ெபண்கள்.
தங்க க் 	 உதவிக்ெகாள்ளாதவர்க் 	 கட ள் ட	 உதவ யா 	 என	 அவர்
ஹரிஜன்	பிப்	4	1939ல்	பதில்	தந்தார்.

ப த்த	 இ வர்	 காதல்வயப்பட் 	 க ற் 	 பின்னர்	 தற்ெகாைலக் 	 உள்ளான
ெசய்தி	அறிந்த டன்	காந்தி	 எ தினார்.	இ வர்	வி ம்பி	 மண த்தால்	அைத
த க் ம்	 உரிைம	 யா க் ம்	 இல்ைல.	 ச தாயம்	 அைத	 ஏற்காமல்	 இ க்கலாம்.



ஆனால்	 அவர்கைள	 தற்ெகாைலக் 	 தள் ம்	 அ த்தத்ைத	 தரக் டா .
தி மணம்	ச க	பயன்பாட் ற் ரிய	வைகயில்	நடந்ேத கிற .	இடத்திற் 	இடம்
அ 	 மா பட் 	 இ க் ம்.	 மணம்	 ஒத் 	 வாழ	 வி ம் வர்கள்	 ெபா க்க த்ைத
சாதகமாக	 உ வாக்க	 யற்சிக்கேவண் ம்.	 இயலாமல்	 ேபானா ம்,	 ச கம்
பகிஷ்கரித்தா ம்	 அைதப்	 ெபா த் க்ெகாண் 	 வாழ	 கற்கேவண் ம்	 என்றார்.
அேதேபால்	 ச கம்	 இதயமற் 	 பாரா கமாக	 இத்தி மணங்கைளப்
பார்க்கக் டா 	என்கிற	அறி ைரைய	அவர்	ஹரிஜன்	இதழ்	 ேம	 29	 1937	 லம்
வழங்கினார்.

கடைமகள்	 றித் 	 விழிப் ணர் 	 உ வாக்காத	 சடங் கள்	 மீ 	 எனக்
நம்பிக்ைகயில்ைல.	என்ைனப்ெபா த்தவைர	 பாலிச்ைசக்காக	என்றால்	தி மணம்
ேதைவயில்ைல.	 ழந்ைத	 ேவண் ம்	 என்கிற	 அவசியம்	 உண ம்ேபா 	 மட் ேம
பாலியல்	உற 	என்கிற	எண்ணத் டன்	தம்பதிகளின்	ேசர்க்ைக	இ க்கேவண் ம்.
மி க	 இச்ைச	 ேபான்ற	 ஒன்றிற்காக	 தி மணம்	 என்கிற	 எண்ணம்
மாற்றப்படேவண் ம்.	இ 	சமைதயாளர்கள்தான்	தி மணம்	ெசய் ெகாள்கிேறாம்
என்கிற	 உணர் 	 ெப கேவண் ம்.	 வாமி	 எனில்	 அப்ெபண்
வாமினியாகேவண் ம்.	 மனம்	 சிந்தைன	 ெசயல்	 ஆகியைவ

ஒ ங்கிணக்கப்படேவண் ம்.	 ய	எண்ணம்	நம்ைம	ஆட்ெகாள்ளட் ம்.

கஸ் ரிபாைவ	 பாலியல்	 இச்ைச	 இல்லாமல்	 பார்க்க	 கற்றப்பின்னர்தான்	 தன
மணவாழ்க்ைக	 மிகச்சிறப்பாக	 மாறிய 	 என்கிற	 அ பவத்ைத	 காந்தி
எ த் ைரத்தார்	 .	 ஆனால்	 தனக் 	 விழிப் 	 காலம்கடந் 	 வந்த 	 என்பைத ம்
ஏற்க	 அவர்	 தயங்கவில்ைல.	 அவர 	 ’சீதா’	 ராம க் 	 அ ைமயானவள்	 அல்ல.
கணவன்மார்கள்	 மைனவிமார்களின்	 க த்தறியேவண் ம்	 என்கிற
எண்ணமில்லாமல்	வளர்ந் ள்ளனர்.	 மீராபாய்	மைனவிக் 	மார்க்கம்	 உண் 	எனக்
காட் னார்.	 வாழ்க்ைக	 என்ப 	 கடைமக்கான	 காலம்.	 மனித ல	 ேசைவக்கான
கால ம்	 ட.	மணவாழ்க்ைகயில்	ஒ வர்	ஒ ங்ைக	 மீறினால்	மற்றவர்க் 	உறைவ
ண் த் க்ெகாள் ம்	உரிைம	இ க்கிற 	என	காந்திஜி	ெதளிேவற்ப த்தினார்.

மைனவி	என்பவள்	ஒ வரின்	ெசாத் 	ேபான்றவள்	அல்ல.	அவர்	வாழ்வின்	சரிபாதி.
ஒ மித்த	 அைமதிக்கான	 வாழ்க்ைக	 இ வர்	 கரங்களி ம்	 இ க்கிற .
ஒளி மைறவற்ற	 வாழ்க்ைகதான்	 உகந்த .	ஆனால்	 மைனவி	 ெசால்லத்தயங் ம்
விஷயத்ைத	 கட்டாயப்ப த்தி	 மனைத	 காயப்ப த்தேவண் ய	 அவசியமில்ைல.
ஒ வைர	 ஒ வர்	 ரிந் ெகாள்ள	 ஒ ங்கின்	 வழி	 ெசல்ல	 ேபாராட்டத்ைதக்
ைகவிடேவண் யதில்ைல.

வங்கம்,	 பீகார்,	 அய்க்கிய	 மாகாணம்	 ப தியில்	 பர்தா ைற	 வழக்கமாக
இ க்கிற .	 ப த்தவர்	 ம்பங்கள் ட	 இந்த	 ேமாசமான	 பழக்கத்திலி ந்
மீள யவில்ைல.	 Chastity	 is	 not	 a	 hot-	 house	 growth.	 It	 cannot	 be



superimposed.	 It	 cannot	 be	 protected	 by	 the	 surrounding	 wall	 of	 the	 Purdha.
ஆண்கள்	 தங்கள்	 ம்ப	 ெபண்கள்	 மீ 	 நம்பிக்ைக	 ெகாள்ளேவண் ம்.
ஒ காைல	பலவீனப்ப த்தி	நாம்	நன்றாக	நடந் விட யா .	பர்தா	எ ம்	பழக்கம்
ஆணின்	பலவீனத்ைததான்	காட் கிற .	அைத	 விற் 	ெகாண் வரேவண் ம்
என	அவர்	பிப்ரவரி	3,	1927	யங்	இந்தியாவில்	எ தினார்.	அேதேபால்	ஒ க்கெநறி
என்ப 	 இதயத்தில்	 பற்றேவண் ம்	 என	 ஹரிஜன்	 ஜூன்	 8	 1940	 இதழில்
றிப்பிட் ந்தார்	காந்திஜி.

ழந்ைதகைள	 நல்வழிப த்திட	 அவர்கள்மீ 	 தாயார்	 ேகாபப்ப வைத	 நான்
அகிம்ைசக் 	விேராதமான 	என	எ த் க்ெகாள்ள	மாட்ேடன்	 .	நான்	 த்திசாலி
தாயார்கைள	 மனதில்ைவத் 	 இைத	 ெசால்கிேறன்	 என	 தி த்தம்	 ஒன்ைற ம்
காந்தி	தந்தார்.

விதைவ	தி மணம்	 என்ப 	ஒ வைகயில்	அவசியம்தான்.	அந்த	 சேகாதரிகைள
மானம்	 மரியாைத டன்	 ச க ம்	 ம்ப ம்	 நடத்தாமல்	இ ப்ப 	 யரமான .
அவர்கள்	 யாரிடம்	 ைறயி வார்கள்?	 ழந்ைதயில்	 விதைவ	 எனில்	 ம மணம்
ெசய்ய	 ன்வ வ 	 ஆண்களின்	 கடைமயா ம்	 .	 சாதி,	 அந்நிய	 கல்வி ைற,
பிரிட் ஷ்	அர 	என	நாம்	அ ைமயாகி ள்ேளாம்	என	அவர்	பிப்ரவரி	4,	1926ல்	யங்
இந்தியாவில்	எ தினார்.

கங்காராம்	என்பார்	எ தி ள்ள	 தலில்	ச க	சீர்தி த்தம்,	அ த் 	ெபா ளாதார
சீர்தி த்தம்	 ,	 ன்றாவதாக	அரசியல்	வி தைல	என்கிற	ைகேய 	ஓவ்ெவா வர்
ைகக் ம்	 கிைடக்கட் ம்.	 ரானேட,	 ேகாகேல,	 சந்தவர்கர்	 ஆகிேயார்	 அரசியல்
வி தைல	 என்ப டன்	 ச க	 சீர்தி த்தம்	 என்பதற்காக ம்	 உைழத்தனர்.
திலகைர ம்	 நாம்	 ைறத் 	 ெசால்ல யா .	 இதில்	 ஒன்றன்பின்	 ஒன்
என்றில்லாமல்	 ேசர்ந் 	 ெசல்லேவண் ய ம்	 அவசியமாகிற .	 ஒவ்ெவா
சீர்தி த்த ம்	 விழிப் ணர்ைவ	 உ வாக் ம்	 ெபா ட்ேட	 ெசய்யப்ப கிற .
ஒ ைறயில்	 மட் ம்	 சீர்தி த்தம்	 என்ப டன்	 விழிப்பைடந்த	 மனம்
தி ப்தி ற யா 	 என்ற	 விளக்கத்ைத	 காந்தி	 ஆக	 5	 1926ல்	 தந்தார்.	 அேத
ேநரத்தில்	 கங்காரம்	 ஏற்ப த் ம்	 விழிப் ணர்வின்	 அவசியத்ைத	 அவர்
வற் த்தாமல்	இல்ைல.

ழந்ைதப்	 ப வ	தி மணங்கள்	த க்கப்படேவண் ம்.	 பதிவிரதா	தர்மம்	 என்ப
பற்றிெயல்லாம்	இப்ெபண்	 ழந்ைதக க் 	என்ன	ெதரிந்தி க்க ம்.	தி மண
பந்தம்	 உண்ைமயில்	 னித	 பந்தமாக	 ேவண் ம்	 என்றால்	 ெபண்கள்	வளர்ச்சி ற்ற
நிைலயில்	 நைடெபறேவண் ம்.	இந் 	 விதைவ	 என்பவள்	 ெசாத் தான்.	ஆனால்
ெபண் ழந்ைதகைள	விதைவயாக	ைவத்தி ப்ப 	கைறேய	என	அவர்	ஆக்ஸ்ட்	19
1926ல்	யங்	இந்தியாவில்	விவாதித்தி ந்தார்.



வளர்ந்த	 நிைலயில்	 ஆேணா,	 ெபண்ேணா	 ம மணம்	 ெசய்வ 	 பாவமாகேவ
க ேவன்	என்கிற	க த் ம்	அவரிடம்	இ ந்த .	இ 	 றித்த	பதிைவ	அவரின்
அக்	14	1926	யங்	இந்தியாவில்	பார்க்க கிற .	அவ டன்	ெதாடர்ந் 	விவாதம்
எ ப்பப்பட்டேபா 	 நான்	 பாபம்	 என	 ெசான்ேனன்	 தவிர	 கிரிமினல்	 என
ெசால்லவில்ைல	 என	 ெதளி ப்ப த்தினார்.	 பாவம்	 என்ப 	 மனசாட்சி	 மற் ம்
கட ள்	சம்பந்தப்பட்ட .	ஆனால்	கிரிமினல்	என்ப 	ஆண்வழிப்பட்ட	அரசதிகாரம்
ெகாண்ட 	 என்ற	 தன்நிைலப்பட்ைட	 அவர்	 நவம்பர்	 18,	 1926	 யங்	 இந்தியாவில்
ெதரிவித்தார்.

Preservation	 of	 the	 High	 Ideals	 of	 Hindu	 Marriage	 and	WidowHood	 என்கிற
வாதம்	அவரிடம்	 ன்ைவக்கப்பட்டேபா 	அைத	Prostitution	of	High	Ideals	எனச்
ெசால்லி	நிராகரித்தார்	காந்தி.	 ழந்ைதகளின்	ஓனர்	அல்ல	ெபற்ேறார்.	அவர்களின்
காவலர்கள்தான்	 என்றார்.	 தனக் 	 பரி 	 என்றால்	 என்ன	 எனத்ெதரியாதேபா
கன்யாதான்	என்கிற	ெபயரில்	பரிசளிப்ப 	எப்ப 	சரியா ம்	என்றார்	காந்தி.	There
is	no	gift	where	the	capacity	to	receive	is	lacking	என்கிற	பதிைல	அவர்	நவ	11,
1926ல்	யங்	இந்தியாவில்	எ தியி ந்தார்.

ெபண் ழந்ைதக க் 	 15	வயதிற் ள்	விதைவ	என	 பட்டம்	த வைத	தன்னால்
ரிந் ெகாள்ள யவில்ைல.	ெபண்ணின்	மனம்	ஒப்பாமல்	அவ க் 	கட்டயமாக
மணம்	 ப்ப 	 தி மணம்தானா	 என்ப 	 ேகள்வியாகிற .	 விதைவப்	 ெபண்
ஒ வர்	 தன்னால்	 ய்ைமயான	 வாழ்க்ைக	 நடத்த	 இயலா 	 எனக்	 க தினால்
அவள்	ம மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	உரிைம	பைடத்தவேள.	இந்த	 ன் 	அம்சங்கள்
றித் ம்	ச கம்	தன 	தீர்ைவக்	காணேவண் ம்	என	அவர்	ஆக	18,	1927	யங்

இந்தியாவில்	ேகாரியி ந்தார்.

I	have	repeatedly	said	that	every	widow	has	as	much	right	 to	remarry	as	every
widower.	 Voluntary	 widowhood	 is	 a	 priceless	 boon	 in	 Hinduism;	 enforced
widowhood	is	a	curse	என	அவர்	ஹரிஜன்	ஜூன்	6	1935ல்	தன 	நிைலைய	ேம ம்
ெதளிவாக்கினார்.	கணவர்	இறந்தபின்	தன்ைன	அழித் க்ெகாள்வ 	என்ப 	எந்த
ஒ 	 பலைன ம்	 தரப்ேபாவதில்ைல.	 அச்ெசயல்	 ேமாசமான .	 தன்ைன
மாய்த் க்ெகாள்ளாமல்	தன 	கணவரின்	 ம்பத்தார்க்ேகா,	நாட் ற்ேகா	ேசைவ
ெசய்வ தான்	 உகந்த	 பாைத.	 அவள்	 தன 	 வசதிகைள,	 லன்	 உணர் கைள
உதறலாம்.	 இதற்காக	 கிய	 ம்ப	 ேவைலகளில்	 தன்ைன
அ ைமயாக்கிக்ெகாள்ள	 ேவண் யதில்ைல.	 அதன 	 அ பவத்ைத,	 அடக்க
உணர்ைவ	 ெகாண் 	 தன 	 மைறந்த	 கணவர்	 சார்ந்த	 தன்ைம டன்
அைடயாளப்ப த்திக்ெகாண் 	 உல ட ம்	 அைடயாளப்ப த்திக்ெகாள்ள
கற்கேவண் ம்.	சதிக்ெகா ைமைய	ஏற்க யா 	என	அவர்	யங்	இந்தியாவில்	ேம
21	1931ல்	எ தினார்.



உயர்கல்வி	 ப த் க்ெகாண் க் ம்	 மாணவர்கள்	 மணவாழ்க்ைக	 றித்
ரிந் ெகாள்ளேவண் ம்..	 20	வயதிற் 	 ன்னர்	தி மணம்	எதற்காக?	ேமற்கின்
பாதிப்பிலி ந் 	 இக்க த்ைத	 ெசால்லவில்ைல	 ழந்ைத	 மைனவி	 என்ப
சரியானதல்ல.	சில	பிராம்மண	இைளஞர்கள்.	தங்க க் 	16	வயைத	கடந்த	ெபண்
ட	 கிைடக்கமாட்டாள்.	 12,	 13	 வயதில்	 அவர்கள்	 ம்பத்தில்	 தி மணம்

நடந் வி கிற 	 என	 ெதரிவித்தேபா 	 ,	 காந்தி	 அவர்களிடம்	 அப்ேபா
பிரம்மணனாக	 இ க்காேத.	 16	 வயைதக்	 கடந்த	 விதைவ	 ெபண்கைளக் ட
தி மணம்	 ெசய் ெகாள்ளலாேம	 என	 விவாதித்தார்.	 அப்ப ம்	 இல்ைலயா	 நீ
வி ம் ம்	 ேவ 	 16	 வய 	 ய	 ெபண்ைண	 ேதர்ந்ெத த் க்ெகாள்ளலாேம
என்றார்.	ெபண்க க் 	 நாங்கள்	எங்ேக	 ேபாவ 	எனக்	 ேகட்கேவண்டாம்.	ெப ம்
கழ்வாய்ந்த	 கல்விக் டம்	 என்கிறீர்கள்	 உணர் கைள	 கட் ப்ப த்த,	 காரக்டைர
ெநறிப்ப த்த	உதவாத	கல்வி	என்ன	கல்வி?

வர்ணாஸ்ர	 தர்மம்	 என	 நான்	 பரிந் 	 ேபசிவ கிேறன்.	 தீண்டாைம,
விதைவத்தன்ைம	 ேபான்றவற்ைற	 ெபா த் ப்ேபா ம்	 பிராம்மணீயம்	 எனக்
நா கிற .	 It	 is	 a	 parody	 of	 Brahmanism.	 நான்	 உங்கள்	 த்தி டன்	 உைரயாட
வி ம்பவில்ைல.	 மன டன்	இதயத்திற் 	 ெந க்கமாக	 உைரயாட	விைழகிேறன்	 .
நாட் ன்	நம்பிக்ைக	 நீங்கள்	என	நான்	எண் கிேறன்	என	அவர்	ெசப்	 15,	 1927ல்
யங்	இந்தியாவில்	எ தியி ந்தார்.

Ref:

Gandhi	on	women

Women	and	social	injustice	M	K	Gandhi

ச கத்தில்	ெபண்கள்
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காந்தியர்கள்	 மார்க்சியம்	 றித் ம்	 மார்க்சியர்கள்	 காந்தி-	 காந்தியம்	 றித் ம்
அவ்வப்ேபா 	 எ தி ள்ளனர்.	 ேசாசலிஸ்ட்க ட ம்	 காந்தி	 தன 	 உைரயாடைல
நடத்தி ள்ளார்..	 இவ்வைகயில்	 ஆர்	 பி	 சின்ஹா	 அவர்களின்	 MAHATMA
GANDHI	 AND	 KARL	 MARX	 (A	 STUDY	 OF	 SELECTED	 SOCIAL
THINKERS)	 றிப்பிடத்த ந்த	 ஆக்கமா ம்.	 ஆர்	 பி	 சின்ஹா	 பாட்னா	 ஏ	 என்
சின்ஹா	 ேசாசியல்	 ஆய் 	 மய்யம்	 சார்ந்தவர்.	 அந்த	 மய்யம்	 1958	 ஜனவரியில்
டாக்டர்	 பா 	 ராேஜந்திரபிரசாத்	 அவர்களால்	 வக்கிைவக்கப்பட்ட .	 சின்ஹா
பார்ைவயின்	சாரம்சம்	இங் 	விவாதிக்கப்பட் ள்ள .

மார்க்ஸ்	மைறந்தேபா 	காந்திக் 	வய 	 14.	மார்க்ைசப்	பற்றி	அவர்	அவ்வயதில்
அறிந்தி க்க	 யா .	 உலக	 விவகாரங்கள்	 பற்றி	 கவைல	 ஏ மின்றிக் ட
இ க்கின்ற	 ப வம .	 காந்திக் 	 அவரின்	 13	 ஆம்	 வயதிேலேய
மண க்கப்பட்ட .	தந்ைத	 ஸ்தானத்தில்	இ ந்த	அவர்	தன 	 19	ஆம்	வயதில்
சட்டம்	 ப க்க	 லண்டன்	 ெசன்றார்.	 அங் 	 மாதம்	 20	 டாலரில்	 சிக்கனமாக	 3
ஆண் கள்	இ ந்தார்.	பாரிஸ்டராக	நா தி ம்பினார்.

தன 	 23ஆம்	 வயதில்	 வழக் 	 நிமித்தம்	 ெதன்னாப்பிரிக்கா	 ெசன்ற	 காந்தி
அங்கி ந்த	 இந்தியர்	 உரிைமக க் 	 ேபாராடத் வங்கினார்.	 அரசியல்
விஷயங்களின்	 தீர்விற் 	சிவில்	ஒத் ைழயாைம	என்பைத	அவர்	 பரிேசாதித்தார்.
இந் 	 ஸ்லீம்	ஒற் ைமைய	அவசியமாக்கினார்.	இந் க்கள்	பலெமாழியினர்,	பல
சாதிக்காரர்கள்.	 அவர்கள்	 மத்தியில்	 தீண்டாைம	 அ சரிக்கப்படாமல்	 உடன்
இ க்க	கற் க்ெகாண்டார்	-கற் க்ெகா த்தார்.

எவ க் ேம	 அவர 	 ம்பச்	 ழல்தான்	 தல்	 கற்ைகெநறிகைள	 த கிற .
காந்திக் ம்	அவரின்	தாய்	தந்ைத	ெபரியவர்கள்	மற் ம்	நட் 	 ழல்	ெசல்வாக்ைக
ெச த்தின.	பின்னர்	டால்ஸ்டாய்,	ரஸ்கின்	ெசல்வாக் 	ெச த்தினர்.	 த்தர்,	ஜீசஸ்,
நபிகள்,	கீைத	என	அைனத்தி ம்	அவர்	அகிம்ைசவழிப்பட்ட	தன்ைமகைள	காந்தி
எ த் க்ெகாண்டார்.

இந்திய	 மக்களின்	 அரசியல்	 ெபா ளாதார	 ச க	 ழல்கைள	 உள்வாங்கி
அகிம்ைச,	 ஒத் ைழயாைம	 சத்தியாக்கிரகம்,	 உண்ைம-	 கட ள்,
தர்மகர்த்தா ைற,	ேசாசலிசம்	ேபான்றவற்றிற்கான	விளக்கங்கைள	அவர்	தந்தார்.
அவர்	நைட ைறக் 	 ன் ரிைம	தந்தவர்.	எனேவ	அவைர	இசம்	சார்ந் 	அதில்
ைவத் 	 ேப வ 	 க னமாக	 இ க் ம்.	 அவர்	 பழைமவாதியாக	 ெதரிவார்-
அனார்க்கிஸ்ட்	 ஆக ம்	 காணப்ப வார்.	 தலாளித் வவாதி	 என ம்	 அேத



ேநரத்தில்	 ராதன	கம் னிஸ்ட்	ஆக ம்	ெதரிவார்.	He	belongs	to	all	these	camps
and	 none	 என்கிற	 வைரயைறையத்தான்	 சின்ஹா	 தன 	 மகாத்மா ம்	 மார்க் ம்
என்கிற	ஆக்கத்தில்	த கிறார்.	இவ்வைரயைற	ஏற்கத்த ந்த	ஒன்ேற.

உண்ைம	 அகிம்ைசக் ரிய	 அள ேகாலி ந் 	 தான்	 அைனத்ைத ம்	 காந்தி
பார்த்தார்.	 யமாக	 வரித் க்ெகாள் ம்	 எளிைம,	 உடல்	 உைழப்பிற் 	 மரியாைத,
அைனத் மத	 சமத் வம்,	 மனித	 சேகாதரத் வம்,	 வர்க்க	 ேமாதல்	 லம்	 ச க
அைமதிக் 	 பங்கம்	 என்பைத	 ஏற்காைம,	 மனிதர்க க் 	 ெதாண் 	 என்பைத
விட் விடாத	 ற 	 மனப்பாங் ,	 யத் யர்	 லம்	 பிறர்	 மனைத	 மாற்ற	 யற்சி
ேபான்றவற்ைற	அவர்	ேசாதித்தார்.	My	bent	 is	not	political	but	religious	என்பார்.
அவரிடத்தில்	 ெபா வாழ் 	 நைட ைறக் ம்	 தனி	 வாழ் 	 நைட ைறக் மான
ேபதமில்ைல.

காந்தி	தன்ைன	ேகாட்பாட்டாளராக	 ன்	நி த்திக்ெகாள்ளவில்ைல.	அவர்	அதில்
ஆர்வம்	 ெகாண்டவராக ம்	 காட் க்ெகாண்டதில்ைல.	 தன 	 ெப ம்
அ பவங்கைள	 ேகாட்பாடாக	 சாரப்ப த்த ம்	 அவர்	 யற்சிக்கவில்ைல.	 அவர்
நைட ைற	இலட்சியவாதியாக	அறியப்படலாம்.	 Satyagraha	 is	 not	 a	 subject	 for
research.	you	must	experience	it,	use	it,	live	by	it	என	அவர்	ெசால்வார்	.

ஒவ்ெவா 	 தனிநப ம்	 மரியாைத டன்	 ெகளரவத் டன்	 அேதேநரத்தில்
உைழப் டன்	 வாழவைக	 ெசய்தி ம்	 ைறக் 	 அவர்	 நின்றார்.	 ேதைவகைள
அதிகரித் க்ெகாண்ேட	 ேபாவதற் ம்	 உைழப்ைப	 ைறப்பதற் ம்	 அவர்	 ஏற்ைப
ெதரிவிக்கவில்ைல.	அகிம்ைச	மற் ம்	அன் 	எ ம்	சக்கரங்களால்	வாழ்க்ைகத்ேதர்
இயங்கட் ம்	 என் 	 வாழ்ந் 	 காட் யவர்	 காந்தி.	 வ த்தவர்	 ேநாஞ்சான்கைள
காக் ம்	 ெநறிநிைற	 ச கத்ைத	 அவர்	 விைழந்தார்.	 அைத
கடைமயாக்கிக்ெகாள்ள	 ேவண் னார்.	 கடைமைய	 சரியாக	 ெசய் 	 மற்றவற்ைற
கட ளின்	தீர்ப்பிற் 	விட் விடலாம்	என்கிற	பார்ைவ	ெகாண் ந்தார்.

’	 சர்ேவாதயா’	அைனவ க் ம்	ஆக	 உயர்	 நன்ைம	 என்ப 	அவரால்	 ேபசப்பட்ட .
அைனவ க் ம்	 நன்ைம	 என்ப 	 உரிைமேகாரல்களால்	 வரா 	 என்றார்.
கடைமகளால்	 தியாகங்களால்	 தான்	 அைத	 நிைறேவற்ற	 இய ம்	 என
வற் த்தினார்.	 தன 	 இலட்சிய	 கன ெகாண்ட	 ச க	 கட் மானம்
எதிர்காலத்தில்	 எவ்வா 	 அைம ம்	 என்பதில்	 ற் 	 தான	 நம்பிக்ைக	 என
எைத ம்	அவர்	ெவளிப்ப த்தவில்ைல.

காந்தியின்	 ெசயல்பாட் ல்	 தீர் மட் மல்ல	 அதற்கான	 வழி ைறக ம்	 மிக
க்கியமானைவ.	 இன் ம்	 ெசால்லப்ேபானால்	 தீர்ைவவிட	 வழி ைறக க்
க்கியத் வம்	அதிகமாக	இ க் ம்	 (	 emphasis	 on	 means	 rather	 than	 ends).

ேசாசலிசம்	ஸ்ப கம்	ேபால்	 ய்ைமயான 	எனில்	அதற் 	ஸ்ப கம்	ேபான்ற	 ய



நைட ைறக ம்	 அவசியமாகிற .	 உண்ைமயற்ற	 வழி ைறகளால்	 உண்ைமைய
ெபற	இயலா 	என்பதில்	வ வாக	நின்றார்

வழி ைறகள்	 என்பன	 நம 	 சக்திக் ள்	 நிற்பைவ.	 கைள	 நாம்
அறிய வதில்ைல.	 நம 	 அற் த	 உணர் கைள	 கள்	 என்பதற்காக	 நாம்
இழந் விடக் டா .	 ேமாசமான	வழி ைறகள்	 ேமாசமான	 க க்ேக	இட்
ெசல் ம்.	 It	 is	 dangerous	 ethics	 to	 make	 the	 end	 as	 the	 criterion	 என்கிற
பார்ைவைய	அவர்	தந்தார்.

மனித லத் டன்	 ஒன்றி	 அைடயாளப்ப த்த யாத	 சமய	 வாழ்க்ைகைய
என்னால்	நடத்த யா 	என்பதில்	உ தியாக	இ ந்தார்	காந்தி.	இதற் 	அரசியல்
பங்ேகற் 	அவசியம்.	அவசியப்பட்ட	அரசியலில்	அகிம்ைச	எ ம்	ேபாராட்டவ ைவக்
கலந்த 	 காந்தியின்	 பிரதான	 பங்களிப்பாக	 பார்க்கப்ப கிற .	 ெபா ளாதாரம்
மதம்	என்பதில்	 ரண்டல்	 டா 	என்றவர்	காந்தி.

தனிநபர்	 உடலில்	 எப்ப 	 உ ப் கள்	 தைல தல்	 கால்வைர	 சமமாக
பாவிக்கப்படேவண் ேமா	 அவ்வாேற	 உ ப்பினர்களாகிய	 மனிதர்கள்	 ச கத்தில்
சமமாக	 இ க்கேவண் ம்	 என்கிற	 ேசாசலிசம்	அழகான தான்	 என்றார்.	அதில்
இளவரச ம்,	விவசாயி ம்	ெசல்வந்த ம்	ஏைழ ம்	சம	மட்டத்தில்	இ ப்பர்.	அேத
ேநரத்தில்	எந்த	நா ம்	 ைமயாக	நைட ைறயில்	ேசாசலிஸ்ட்	நாடாக	இ ப்பதாக
ெதரியவில்ைல	என்றார்.

காந்தியின்	திட்டத்தில்	18	அம்சங்கள்	இ ந்தன

1.	 மத	ஒற் ைம

2.	 தீண்டாைம	ஒழிப்

3.	 ம விலக்

4.	 காதி	பயன்பா

5.	 கிராமத்ெதாழில்கள்

6.	 கிராம	 காதாரம்

7.	 அ ப்பைடக்	கல்வி

8.	 வய வந்ேதார்	கல்வி



9.	 ெபண்கள்	கல்வி	மற் ம்	ேமம்பா

10.	 ஆேராக்கியம்

11.	 மாநில	ெமாழிகள்

12.	 ேதசிய	ெமாழி

13.	 ெபா ளாதார	சமத் வம்

14.	 விவசாயிகள்	நலன்

16..	ெதாழிலாளர்	நலன்

17.	 ெதா ேநாயாளர்	நலன்

18.	 மாணவர்	மீதான	அக்கைற

எ ம்	 இவ் லகில்	 நிைலத்தி ப்பதில்ைல.	 அைனத் ம்	 நகர்ந் ெகாண்ேட
இ க்கின்றன.	இப்ப ப்பட்ட	 ழற்சிதனில்	இல்லாமல்	 (கட ளாக	இ ந்தால்	தவிர)
யா ம்	 இ க்க யா .	 அகிம்ைச	 மார்க்கத்தில்	 ெசல்ல	 ெசல்ல	 வளர்ச்சியின்

ரங்க ம்	 லப்ப ம்.	 சத்தியாக்கிரகம்	 என்கிற	 நாணயத்தில்	 நீங்கள்	 ஒ றம்
அன்ைப ம்	 ம பக்கம்	 உண்ைமைய ம்	 காண ம்.	 அ 	 சிறந்த
தற்காப் க்க வி.	 எதிரி	 த க் ம்ேபா 	 அ 	 அதிகமாக	 ஒளி ம்.	 எதிரிைய
காயப்ப த்தா 	 அவரின்	 சிந்தைனக் 	 ேவண் ேகாள்	 ைவக் ம்	 ைறய
என்பைத	அவர்	தி ம்பத்	தி ம்ப	ெசால்லிவந்தார்.

கட ள்	 ம ப் 	 ெகாண்ட	 ேசாசலிசம்	 மீ 	 அவ க் 	 சந்ேதகம்	 இ ந்த .
மனிதைன	எங்ேக	அ 	அைழத் ச்	ெசல் ம்	என்கிற	ேகள்வி	இ ந்த .	கட ள்-
ேசாசலிச	 இைணப் 	 ேதைவ	 என	 அவர்	 க தினார்.	 வர்க்க	 ேபாராட்டம்
தவிர்க்கப்படேவண் ய 	என்பதில்	நின்றார்.	 உண்ைமயில்	 ேபாராட்டம்	 ரித க் ம்
அதன்	 இன்ைமக் மானேத	 என்றார்.	 ரிதலின்ைமைய	 நாம்	 நீக்கேவண் ம்	 .
லதன ம்	 உைழப் ம்	 ஒன் ெகான் 	 நிரப்பிகளாக	 இ க்க	 ேவண் ம்.
ைண ரிவதாக	 இ க்க	 ேவண் ம்	 என	 விைழந்தார்.	 அவர 	 நிகழ்ச்சிநிரலில்

எைத ம்	ஒழிப்ப 	என்பதில்ைல,	 சீர்ப த் வ 	என்பேத	இ ந்த .	இந்தியாவில்
வர்க்கப்ேபாராட்டம்	அவசியமான	ஒன்றல்ல	என்ேற	அவர்	க தினார்.	அகிம்ைசயின்
ரல்	 ஒலிக்கத் வங்கினால்	 வர்க்கப்ேபார்	 என்பதற்கான	 ேதைவ ம்	 எழா

என்றார்.

லதனத்திற் 	 எதிராக	காந்தி	இ ந்தா ம்	 தலாளிக க் 	 எதிராக	இல்ைல



என்கிறார்	 சின்ஹா.	 லதனம்	 உைழப்பாளைர	 மாஸ்டராக	ெகாள்ளேவண் ம்	 என
காந்தி	 விைழந்தார்.	 அளவிற் 	 அதிகமாக	 ெபற் ள்ளவர்	 கட ளின்
ழந்ைதகளான	மனிதர்க க் 	தன்ைன	தர்மகர்த்தா	என	 உணரேவண் ம்	என

அவர்	 ேவண் னார்.	 இந்த	 ெபா ளாதார	 நியதி	 சமயத்தன்ைமக் 	 உகந்ததாக
அவ க் 	ேதான்றிய .	அகிம்ைசக் 	ெபா த்தமானதாக ம்	ேதான்றிய .

உயர்ந்தவர்	அடங்கிப்ேபாகேவண் யவர்	என்பதில்லாமல்	பரஸ்பர	நலன்க க்கான
தர்மகர்த்தா	 ெகாள்ைக	 எனக்	 க தினார்.	 அரசாங்க	 சட்டவிதிக டன்	 ய
தர்மகர்த்தா ைற	 என் 	 அவர்	 பரிந் ைரத்தார்.	 இன்ைறய	 தலாளித் வம்
தன்ைன	ஒ ங் ப த்தி	சரிப்ப த்திக்ெகாள்ள	வாய்ப்பளிக்கிற 	அக்ெகாள்ைக.
தனியார்	ெசாத் ரிைம	ெப க்கத்திற்காக	தர்மகர்த்தா	ெகாள்ைக	நிற்கவில்ைல..
ைறந்தபட்ச	வா ம்	ஊதியம்	என்ப 	ேபாலேவ	அதிகபட்ச	வ வாய்	உச்சவரம் ம்

ேதைவ.	 அந்த	 வித்தியாசம்	 ெப மள 	 இ ந் விடக் டா .	 அவ்வப்ேபாைதய
ழலில்	அ 	 equitable	தன்ைம	ெகாண்டதாக	இ க்கேவண் ம்	என்பைத	அவர்

ெசால்லிவந்தார்..

அவர்	 மார்க்சிய	 ேசாசலிசம்,	 அனார்க்கிச	 ெகாள்ைககைள	 ஏற்கத்	 தயாராக
இ ந்தார்.	 ஆனால்	 அகிம்ைச,	 கட ள்	 நம்பிக்ைக,	 சத்தியாக்கிரகம்	 என்கிற
க த் க்க டன்	ேசர்ந்ததாக	இ ந்திட	ேவண் ம்	என்றார்	.

காந்திைய	 எந்த	அரசியல்	 ேகாட்பாட் ற் ள் ம்	அைடத் விட	 ெசய் ம்	 யற்சி
ேதால்வியிேலேய	 ம்	 என	 சின்ஹா	 வைரய க்கிறார்.	 ரஸ்கி ம்	 காந்தி ம்
உயர்தட் ப்ப தியின க் 	 ேவண் ேகாள்	 ெகா ப்பவராக	 இ ந்தனர்.
அவர்களின்	 மனமாற்ற	 சாத்தியம்	 றித் ப்	 ேபசினர்.	 காந்தியின்	 தனிச்சிறப்
சாதாரண	 மக்களின்	 பலத்ைத	 ெசய க் 	 ெவளிக்ெகாணர்ந்ததில்	 இ க்கிற .
தனிநப க் 	 க்கியத் வம்	 என்றா ம்	 மனிதன்	 ச க	 பிராணி	 என்ற	 ரிதல்
காந்திக் 	 இல்லாமல்	 இல்ைல.	 தனிநபர்தன்ைமைய	 ச க	 ன்ேனற்றத் டன்
சரிகட் க்ெகாள்ள	 ெதரிந்தவனாக	 மனிதன்	 இ க்கிறான்	 என	 அவர்
ெதரிவிக்காமல்	 இல்ைல.	 தைளயற்ற	 வரம்பற்ற	 தனிநபர்வாதம்	 என்பைத	 அவர்
ஏற்கவில்ைல.

பாரம்பரிய	 ச கத்தின்	 ஊடாகேவ	 காலத்திற் 	 ேதைவப்ப ம்	 மாற்றங்கைள
தனிநபர்	 நன்ைம	 க தி	 அ சரிக்கேவண் யதன்	 அவசியத்ைத-	 அதனால்
வரேவண் ய	ச க	மாற்றத்ைத	அவர்	வலி த்தி	வந்தார்.	We	must	gladly	give
up	 custom	 that	 is	 against	 reason,	 justice	 and	 religion	 of	 the	 heart	 என
ெதரிவித்தவர்	காந்தி.	கஞ்சப்பிர க்களிடம்	தவறாக	ப க்கி	ைவக்கப்பட் க் ம்
ெசல்வம்	 ேபான்றைவேய	 ேமாசமான	 ச க	 பழக்கங்கள்-	 அைவ
விட்ெடாழிக்கப்படேவண் யைவ	என்றார்.



தைலவர்	 என்றால்	 ைதரியம்,	 சகிப் த்தன்ைம,	 தியாக	 மனப்பாங் 	 இ த்தல்
ேவண் ம்	என்றப 	வாழ்ந் 	காட் யவர்	காந்தி.	ெவ ஜனங்கள்	மீதான	நம்பிக்ைக
இழப் 	 என்கிற	 கன்சர்ேவ வ்	 ணம்	அவரிடம்	இல்ைல.	 தன 	 ஜனநாயகத்தில்
ஒ க் ைறக் 	 இடமி க்கக் டா 	 எனக்க தினார்.	 அகிம்ைசபாற்பட்டதாக
இ க்கேவண் ம்	என்றார்.

மனம்	 ெசயல்	 ெமாழிகளால்	 காயம்	 ஏற்ப த்தாைம	 என	 தன்	 அகிம்ைசக்
விளக்கம்	 தந்தார்.	 அவர்	 இலட்சிய	 மனிதராக ம்	 நைட ைற	 வாழ்விற்
க்கியத் வம்	த பவராக ம்	இ ந்தார்.	.	அைடந் விட்டபின்	இலட்சியம்	இரா

(Ideal	 ceases	 to	 be	 an	 ideal	 when	 it	 is	 realized)	 என்பார்.	 மனிதனின்
ைமயைடயாத	 ைற	 ணங்களால்	 வன் ைற	 நடந்ேதறிவி கிற 	 என்கிற

உண்ைமைய	 அவர்	 உணராமல்	 இல்ைல.	 அவர்	 ெவ ம்	 கன லக	 சஞ்சாரியல்ல-
அவைர	pratcitical	idealist	எனக்	க த	 ம்.	’கட ள்	மனிதர்கள்’	என்பாரிட ம்
ைறகள்	இ க் ம்,	தவ கள்	இ க் ம்.	ஆனால்	அவர்கள்	அைத	உணர்ந்தவராக

அறிந்தவராக	இ க்கின்றனர்.	சரி	ெசய்ய	 யற்சிப்பவராக	இ ப்பர்	என்பதில்தான்
அவர்கள்	உயர் 	இ க்கிற 	எனக்	க தியவர்	காந்தி.	Gandhian	ideal	is	to	attain
perfectibility	and	not	perfection	என்கிறார்	சின்ஹா.

ேந 	சாத்வீகமான	வழியில்	ேசாசலிசத்ைத	அைடய யாவிட்டால்	ேவ வழிகளில்
சாத்தியம்	 என்றால்	 ஏற்கத்தான்ேவண் ம்	 என	ெசால்லிவந்தேபா 	காந்தி	தன
எதிர்விைனைய	 தந்தார்.	வழி ைறகள்	 றித்த	 ேவ பா கள்	 எங்கள்	 மத்தியில்
இ க்கிற 	என்றார்.	வன் ைற	வழியில்	வி தைல	எனில்	அ 	உண்ைமயானதல்ல
என்றார்	 காந்தி.	 மனித	 நடத்ைதையவிட	 த்திக் 	 ேந 	 க்கியத் வம்	 தர
வி ம்பினார்.	 காந்தி	 அவ்வா 	 ெசய்யவில்ைல.	 த்திக் 	 அ த்த	 நிைலையேய
அவர்	 தந்தார்.	அர 	 என்ப 	 திரட்டப்பட்ட	வன் ைற	வ வக்	 க வி	 என	 காந்தி
க தினார்.	அவர 	இலட்சிய	அகிம்ைசைய	அர 	எ ம்	க வி	 ேமற்ெகாள்ளா
என ம்	 கவைலப்பட்டார்.	 அவர்	 ெபான் ல 	 என	 கற்பைன
ெசய் ெகாள்ளாவிட்டா ம்	தனிநபரின்	வளர்ச்சிக் 	ஊ விைளவிக்காத,	கிராம
ச தாயங்களின்	 ட்டைமப் 	 பற்றி	 ேபசினார்.	 அரசற்ற	 ஜனநாயகம்	 stateless
democracy	 றித்த	 பார்ைவைய	 ெகாண் ந்தார்.	 அவர 	 இலட்சிய	 அரைச
கீழ்கண்டவா 	 ரிந் ெகாள்ளலாம்

1.	 ற் தலான 	என்கிற	ெகாள்ைக	ஏற்காைம

2.	 உடல்	உைழப்பிற் 	மரியாைத

3.	 அைனவ க் மான	உயர்	நன்ைம

4.	 ைறந்த	அளவிலான	அரசின்	ெசயல்பா



5.	 ற்றம்	தண்டைன	என்கிற	அளவில்	மட் ேம	ஒ க் ைற

6.	 சிைறக் டங்கள்	சீர்தி த்தக் டங்கள்	என்கிற	அ ைற

7.	 ேபாலீசார்	மக்களின்	நண்பர்கள்	என்கிற	தன்ைமைய	பலப்ப த்தல்

8.	 ந்தவைர	வழக் கைள	பஞ்சாயத் 	மட்டத்தில்	தீர்த்தல்

9.	 ச க	நீதிக் 	உகந்த	ெபா ளாதர	நிைலைமகைள	உ வாக் தல்

10.	 தர்மகர்த்த	ெகாள்ைக	சார்ந்த	நைட ைற	ெசயல்கள்

11.	 வ வாய்	 ைறகைள	மாற் தல்-	ம பானங்களிலி ந் 	வ வாய்	ஏற்காைம

12.	 உைழப்பவர்க க்கான	ஊதிய	 லி	 ைறைம

13.	 அ ப்பைடக்கல்வி	ேமம்பா

14.	 உரிைமகைளவிட	கடைம	சார்ந்த	ச கம்	கட் தல்

சின்ஹா	 காந்தி	 மார்க்ஸ்	 ஒப்பீட்ைட	 ெசய்கிறார்	 .	 கார்ல்	 மார்க்ஸ்	 (1818-1883)
பல்கைல	 ப ப்பிற் 	 பின்னர்	 பத்திரிைக	 ைறக் 	 ைழந்தவர்.	 அன் ள்ள
ெஜர்மன்	 ழலில்	 அவர 	 பத்திரிைக	 எ த் க்கள்	 தீவிரப்பட்டதாக
பார்க்கப்பட்ட ,	 அதிலி ந் 	 ெவளிேயறி	 தன 	 25	 ஆம்	 வயதில்	 பாரிஸ்
ெசல்கிறார்.	பாரிசில்	 தான்	ேபான்ற	பிரஞ் 	ேசாசலிச	ெசல்வாக்கில்	இ க்கிறார்.
பின்னர்	 அவ டன்	 ேவ ப கிறார்.	 எங்ெகல்சின்	 ேதாழைம	 கிைடக்கிற .
பிரஸ்ஸல்சில்	தங் கிறார்.	 1848ல்	இ வரின்	 கழ்வாய்ந்த	கம் னிஸ்ட்	அறிக்ைக
ெவளியாகிற .	ெதாடர்ந்த	வாழ்க்ைகப்ேபாராட்டத்திற் ப்	பின்னர்	லண்டன்	வந்
வாழ்நாள்	 ம்	 தங் கிறார்.	 அெமரிக்க	 பத்திரிைகக க் 	 சிலகாலம்
எ திவந்தார்.	அவரின்	 லதனம்	 தல்	வால் ம்	 1867ல்	 ெவளியாகிற .	அவர்
1883ல்	மைறகிறார்.	அவர 	அ த்த	வால் ம்கள்	1885,	1895ல்	ெவளியாகின்றன.

மார்க்ஸ்	 இயக்கவியல்	 பார்ைவைய	 ெஹகலிடம்	 கற் 	 அைத
ேநர்ப த்திக்ெகாண்டார்.	 ெப ம்	 உைழப்பா ம்	 ேமம்பட்ட	 அறி த்திறனா ம்
பலநா களின்	 நிைலைமகள்	 றித் 	கற்றறிந்தார்.	ெஹகல்,	 மார்க்ஸ்	இ வ ேம
மனித	 வாழ்க்ைகயின்	 ன்ேனற்றத்ைத	 கட்டம்	 கட்டமாக	 பார்த்தனர்.	 மார்க்ஸ்
ஒன்ைற	 ம த் 	அதிலி ந் 	 எ ம்	அ த்த	 உயர்நிைலயாக	 ச க	 வரலாற்ைறப்
பார்த்தார்.	ெஹகலின்	அந்நியமாதைல ம்	மார்க்ஸ்	ஏற்றார்.	 தலாளித் வ	ச கம்
றித்த	 தீவிர	 ஆய் ம்	 அைத	 வீழ்த்தி	 எ ம்	 ேசாசலிச	 ச கம்	 கட்டைமக் ம்

அைனவ க் மான	 ெப ம்	 நன்ைமகள்	 பற்றிய	 பிரதிைய	 ெபா ளாதார



தீர்மானகரவாதம்	என	 றிப்பி பவர்க டன்	சின்ஹா	இைணகிறார்.

Critique	 of	 political	 economy	 ல்	 மார்க்சின்	 ேகாட்பா 	 ெசால்லப்ப கிற .
உற்பத்திஉற கள்	மனிதர்களின்	மிக க்கிய	பரஸ்பர	உறவாகிற .	ச க	கட்டத்தின்
அ ப்பைடயாக	 இந்த	 உற்பத்தி	 உற கள்	 நில கின்றன.	 அதன்
ேமல்கட் மானமாகத்தான்	 அரசியல்,	 சட்டம்	 ேபான்ற	 ச க	 உணர் களின்
ெதாடர் கள்	 பிரதிபலிக்கின்றன.	இ ப் தான்	 உணர்ைவ	 தீர்மானிக்கிற .	 உணர்
ச க	 இ ப்ைப	 தீர்மானிக்கவில்ைல.	 நிலபிர த் வ	 ச தாய	 உற களிலி ந்
மாறிவந்த	 தலாளித் வ	ச தாய ம்	 உற்பத்தி	சார்ந்த	ச க	நடவ க்ைககளில்
பைகைம	 ரண்பா கைள	 ெகாண் க்கிற .	 அச்ச கத்தில்	 எ ந் 	 வ ம்
உற்பத்தி	சக்திகள்	அதன்	 தீர்விற் ரிய	ெபா ளாதாரம்	உ வாக் ம்	காரணிகளில்
ஒன்றாக ம்	இ க்கிற .	இ 	வர்க்கப்ேபாராட்டத்திற் 	இட் ச்	ெசல்கிற .

அ ப்பைடயில்	மார்க்சிய	ெபா ளாதார	நிர்ணயவாதம்	ச கத்ைத	அ ப்பைடயாக
ெகாள்கிற -	 தனிநபைர	 அல்ல.	 எனேவ	 அதன்	 தீர்மானகரவாதம்	 ச கத்தில்
தங்கியி க்கிற 	என்ப 	சின்ஹாவின்	க த்தாக ள்ள .

தலாளித் வ	 உற்பத்தி ைறயில்	 ஊதியம்	 பிைழத் வா ம்நிைல	 அளவிற்
ைவக்கப்ப கிற .	 ைறந்த	ஊதியத்திற் 	 ேபாட் யின்	காரணமாக	 உைழப்பாளர்
சந்ைதயில்	கிைடக்கின்றனர்.	இந்த	iron	law	of	wages	 லம்	ெப ம்	 ரண்ட க்
உைழப்பாளர்	 உள்ளாக்கப்ப கின்றனர்.	 ரண்டலால்	 உபரி	 மதிப் 	 கிைடக்கிற .
உபரிமதிப்ைப	அதிகரிக்க	 தலாளிகள்	நடவ க்ைககள்	எ ப்பர்.	இந்த	 ரண்பா
எதிர்விைனயாக	 ெதாழிலாளிவர்க்க	 உணர்ைவ	அதற்கான	அைமப் வ வங்கைள
உ வாக் கிற .	 பாட்டாளிகளின்	 பலம்	 அதிகரிக்க	 தலாளித் வத்திற்
சவக் ழி	ேதாண்டப்ப ம்.	உற்பத்தி	சாதனங்கள்	ெதாழிலாளர்	ைகக க் 	மா ம்.
அைத	 அவர்கள்	 ேசாசலிச	 ைறகளில்	 நிர்வகித் 	 அைனவ க் மான
நல்வழிகைள	உ வாக் வர்	என	மார்க்சியர்	ேப வர்.

ஒவ்ெவா 	 ரட்சிகரப்ேபாராட்ட ம்	அ கா ம்	ஆட்சி	அதிகாரத்தில்	இ ந்த	ஒ
வர்க்கத்திற் 	எதிராகேவ	ெநறியாண்ைம	ெசய்யப்ப கிற .	கம் னிஸ்ட்	உணர்
ேபரளவான	 வீதத்தில்	 உ வாவதற் ம்,	 இந்த	 லட்சியத்தின்	 சாதைனக் ம்
மனிதர்கள்	 ேபரளவான	 வீதத்தில்	 மா தல்	அைடவ 	அவசியம்.	இந்த	 மா தல்
ஒ 	 ரட்சியில்	 மட் ேம	 நைடெபற ம்.	 ரட்சி	 காலகாலமான	 ப்ைபகைளக்
கைளந்ெதறிவதில்	 ெவற்றிகண் 	 ச தாயத்ைத	 திதாக	 நி வதற் 	 த தி
வாய்ந்ததாக	 ம்.	 தலாளித் வம்	 க்கி	 எறியப்பட் 	 ெதாழிலாளர்
ஆட்சிநிர்வாகம்	 ஏற்ப ம்.	 இ ம்	 ஒ வைக	 தர்மகர்த்த	 ைற	 என
வைகப்ப த் கிறார்	சின்ஹா.	இவ்வாதத்ைத	மார்க்சியர்கள்	நிராகரிப்பார்கள்.

பாட்டாளிவர்க்க	 அரசாங்கம்	 ெசய்யேவண் ய	 சில	 நடவ க்ைககைள	 மார்க்ஸ்



ெசால்கிறார்.

1.	 வாரி 	ெசாத் ரிைம	ஒழிக்கப்ப ம்

2.	 நில ைடைம	இ க்கா .	வாடைக ைறயில்	பயன்ப த்தவழியி க் ம்

3. ற்ேபாக்கான	வரிவிதிப்

4.	 ேதசிய	வங்கி	 ைறயில்	கடன்கள்

4.ேபாக் வரத் ,	வர்த்தக	 ைறகள்	நாட் ைடைம

5.கட்டாய	உைழப்

6.இலவசக்	கல்வி-	ெபா ப்பள்ளி,	கல்விைய	ெபா ள்	உற்பத்தி டன்	இைணத்தல்

7.கிராம	நகர	நம்பிக்ைகயிழப் 	மற் ம்	பைகைமகைளஅகற்றல்

8.ஆைல	உற்பத்திக விகள்	விரிவாக்கம்-	தரி 	நில	ேமம்பா

9.உைழப் 	அைனவரின்	கடைம

10.விவசாயத்ைத	ெதாழில்	 ைற டன்	இைணத்தல்

11.	 ழந்ைத	உைழப் 	ஒழிப்

ெபா ப்பட	 ெசாத் ைடைமைய	ஒழிப்பதல்ல,	 த்லாளித் வ	 ெசாத் ைடைமைய
ஒழிப்பேத	ேசாசலிசத்திற் ரிய	சிறப்பியல் .	ெசாத்தான 	அதன்	தற்கால	வ வில்
லதனத்திற் ம்	 லி ைழப்பிற் ம்	இைடயிலான	பைகைமைய	அ ப்பைடயாகக்

ெகாண்டதா ம்.	 லதனம்	தனியாளின்	சக்தியல்ல,	ச க	சக்திெகாண்ட .

கம் னிச	 ச தாயத்தில்	 ேசமித் த்	 திரட்டப்பட்ட	 உைழப்பான 	 ெதாழிலாளியின்
வாழ்ைவ	 வளமைடந் 	 ஓங்கச்	 ெசய்வதற்கான	 ஒ 	 சாதனமாகேவ	 இ க் ம்.
ச தாயத்தின்	உற்பத்திப்	ெபா ட்கைள	 வீகரித் க்	ெகாள்வதற்கான	வாய்ப்ைபக்
கம் னிசம்	 எம்மனிதனிடமி ந் ம்	 பறிக்கவில்ைல.	 இப்ப 	 வீகரிப்பதன்	 லம்
அவன்	 ஏைனேயார 	 உைழப்ைப	 அ ைமப்ப கிறவனா ம்	 வாய்ப்ைபத்தான்
அவனிடமி ந் 	பறிக்கிற 	என	மார்க்ஸ்	விளக் வார்.

மார்க்சிய	ேகாட்பா கைள	ஆய் 	ெசய்தால்	வழி ைறகள்	 றித்த	 க்கியத் வம்
ஏ ம்	 இரா 	 என்கிற	 விற் 	 சின்ஹா	 வ கிறார்.	 இ தி	 இலக்
க்கியத் வம்	 ெப ம்.	 தலாளித் வ	 சக்திகள்	 ஒழிக்கப்படேவண் ம்..



ெதாழிலாளர்	அர 	அேத	 ேநரத்தில்	ைமயக்	 கட் ப்பாட் டன்	 ஏற்ப ம்.	 மார்க்ைச
நாம்	ச கவியலாளர்	என	ெசால்லேவண் ம்	என்கிறார்	சின்ஹா.	ஆனால்	பின்வ ம்
எங்ெகல்சின்	விளக்கத்ைத	சின்ஹா	பரீசீலிக்கவில்ைல	ேபால்	ெதரிகிற .

”ேகள்வி	 16	 தனியார்	 ெசாத் ைடைம	 ஒழிப்ைப	 சமாதான	 ைறகளில்	 ஏற்பா
ெசய்ய	 மா?	 நைடெபறக் ம்	 எனில்	 அ 	 வி ம்பத்தக்க	 காரியம்.
சதிதிட்டங்கள்	 எல்லாம்	 பயனற்றைவ	 என்ப 	 மட் மல்ல,	 ேக
விைளவிப்பைவ ங் ட	 என்பைதக்	 கம் னிஸ்ட்கள்	 நன் 	 அறிவார்கள்.	 ரட்சி
ன்	 க த டேனா	 தன்னிச்ைசயாகேவா	 ெசய்யப்ப வதில்ைல	 என்பைத ம்,
ரட்சி	எல்லா	இடங்களி ம்,	எல்லாக்	காலங்களி ம்,	 றிப்பிட்ட	கட்சிகள்	மற் ம்

	வர்க்கங்களின்	சித்தம்	மற் ம்	தைலைமயில்	இ ந் 	அறேவ	 தந்திரமான	 ற
நிகழ் களின்	 இன்றிைமயாத	 விைளேவ	 என்பைத ம்	 அவர்கள்	 நன்றாக
அறிவார்கள்	(கம் னிசத்தின்	ேகாட்பா கள்	எங்ெகல்ஸ்	).”

மார்க்ஸ்	காந்தி	ஒப்பீட் ல்	அவரவர்	அ ைறயில்,	வர்க்க	 ரண்பா ,	வர்க்க
உணர் ,	 தலாளித் வ	ஒழிப் ,	 ேசாசலிசம்,	தர்மகர்த்தா ைறக்கான	வழிகைள
ேபசியி க்கின்றனர்.	 ேசாசலிசம்	 உ வாக்கத்தில்	 வர்க்கேமாதல்,
வழி ைறக க்கான	 க்கியத் வம்,	 மய்யம்	 நீக்கிய	 அதிகார ைற	 என்பதில்
அ ப்பைடயான	ேவ பா கள்	இ வர்	இைடேய ம்	பார்க்க கிற .	இசம்	என்கிற
வைகயில்	 ேசாசலிசத்திற்கான	 பல்ேவ 	விளக்கங்க ம்	வந் ள்ளன.	வன் ைற
தவிர்க்க யாத	வழி	என்பைத	காந்தி	ஏற்கவில்ைல.

காந்தி	 Man	 is	 the	 measure	 of	 reason	 என்பதில்	 பாயர்பாக்	அ கில்	வ கிறார்.
வர்க்கப்ேபாராட்ட	 ைறயில்	 வர்க்கமற்ற	 ச கம்	 என்ப டன்	 மார்க்சிய
இயக்கவியல்	நின் ேபாவதாக	சின்ஹா	க கிறார்.	காந்திய	இயக்கவியலில்	the
application	of	a	technique	of	action	to	any	situation	of	human	conflict,	a	process
essentially	 creative	 and	 inherently	 constructive	 என்ப 	 சின்ஹாவின்
மதிப்பிடலாக	இ க்கிற .

கார்ல்	 பாப்பர்	 மார்க்சிய	 ெகாள்ைகைய	 வரலாற் ர்வ	 ெகாள்ைக	 என்றார்.
எதிர்கால	ெபா ளாதாரம்,	அதிகாரம்	,அரசியல்	வளர்ச்சி	எவ்வா 	என	கணிக் ம்
வரலாற் ர்வ	 வழியிலான	 ெகாள்ைக	 என்றார்.	 மார்க்சிடம்	 இ ந்த ேபாலேவ
காந்தியிட ம்	 நம்பிக்ைககைள	 ெசயல்	 லம்	 ேசாதிக்கேவண் ம்	 என்ற
உ தியி ந்த .	 ஆனால்	 காந்தி	 ன் வாக	 எைத ம்,	 இப்ப த்தான்	 ேமாதல்
ேபா ம்	என்பைத	வைரய த் 	ைவக்காமல்	இ ந்தார்.	அவர 	சத்தியாக்கிரகம்
என்ப 	ெதரியாத	 தீர்ைவ	ேநாக்கிய	நகர்தலாக	இ ந்த .	மனிதன்	ப த்தறிந்
நடந் ெகாள்வான்	 என்கிற	 நம்பிக்ைகயின்பாற்பட்ட	 ெசயல்	 வ வமாக	 இ ந்த
என்கிற	 க்கத்ைத	சின்ஹா	ெதரிவிக்கிறார்.



காந்திக் 	சமயம்	ம த்த	அரசியல்	அல்ல 	ேசாசலிசம்	என்ப 	இல்ைல-	மார்க்சிய
ேசாசலிசத்தில்	இைறவ க் 	இடமில்ைல.

Never	covet	any	body’s	position	என்கிற	ஈேசா	உபநிடத	வாக்கியத்தில்	ேசாசலிச
ேவைர	காந்தி	கண்டதாக	சின்ஹா	ெசால்கிறார்.	வன் ைற	வழியாக	பாட்டாளிகள்
ஆட்சி	 அதிகாரம்	 கிைடக்கப்ெப மானால்	 அைதவிட	 தல்	 வன் ைறயால்
அைத	அவர்கள்	இழப்பர்	எனக்	காந்தி	க தினார்.	என 	அர 	மக்களின்	வி ப்ப
உ திைய	 நிைறேவற்றேவண் ேம	 தவிர	 அவர்கைள	 கட்டாயப்ப த்தி
கட்டைளயிட் க்	 ெகாண் க்கக் டா 	 என்றார்.	 ேமற்கத்திய	 ேசாசலிஸ்ட்கள்
அரசாங்கத்ைத	 தங்கள்	 கட் க் ள்	 ெகாணர்ந்தால்தான்	 சமத் வத்ைத
ெகாணர ம்	என்கிறார்கள்	என்கிற	சந்ேதகப்பார்ைவைய	அவர்	 ன்ைவத்தார்.

என 	 ேசாசலிசத்தில்	 தலாளி-	 ெதாழிலாளி,	 நிலப்பிர -	 த்தைகயாளர்
இைடயிலான	இணக்கம்	இ க் ம்.	அ 	அகிம்ைச	 வழிப்ப 	இ க் ம்	 என்றார்
காந்தி.	ஆனால்	மார்க்சிய	ெமாழி	இைத	ஏற்பதில்ைல.	ேவ பட்ட	வர்க்க	நலன்கள்
நில வதால்	 இணக்க ம்	 ஒத் ைழப் ம்	 ஏற்படா .	 ேமாதல்	 ரட்சி	 லேம
ெப ம்பான்ைம	வர்க்கமான	பாட்டாளிகளின்	ஆட்சி	உ வாகி	வர்க்கமற்ற	இணக்க
ச தாயம்	 மல ம்.	 வன் ைறயா	 சமாதான	 வழியா	 என்ப 	 எதிரி	 ஏந் ம்
ஆ தங்கைளப்	ெபா த்த 	என்கிற	ெபா ப்	 ரிதைல	நாம்	அங் 	அறிய ம்.

காந்தியின்	இலட்சியமான	 நிர்மாண	 திட்டத்தில்	 (	 Constructive	 Programme)	 18
அம்சங்கள்	காணப்ப கிற .	மத	ஒற் ைம,	தீண்டாைம	ஒழிப் ,	ம 	ஒழிப் ,	காதி,
கிராமத்ெதாழில்கள்,	 கிராம	 காதாரம்,	 அ ப்பைடக்கல்வி,	 திேயார்	 கல்வி,
ெபண்கள்	 கல்வி	 மற் ம்	 ன்ேனற்றம்,	ஆேராக்கியம்	 மற் ம்	 காதாரம்	 றித்த
கல்வி,	மாநில	ெமாழிகைள	வளர்த்தல்,	 ேதசிய	ெமாழி,	ெபா ளாதார	சம்த் வம்,
விவசாயிகள்	 ன்ேனற்றம்,	ெதாழிலாளர்,	ஆதிவாசிகள்,	ெதா ேநாயாளிகள்,	மா
ணவர்	மீதான	கவனம்	ஆகியைவ	திட்ட	அ ப்பைடகள்

மார்க்ஸ்	 ,	 காந்தி	 இ வர்	 திட்டத்தி ம்	 ெசயல்களி ம்	 ‘பங்ேகற்ேபார்	 தியாகம்’
வலிந் 	 ெசால்லப்ப கிற .	 வன் ைறயில்	 தியாகம்	 ேதைவப்படலாம்	 என
மார்க்சியம்	 ேபசினால்,	 காந்தி	 எதிராளிகளின்	 மனமாற்றத்திற் 	 ேபாராளிகளின்
யவைதகைள	 self	 suffering	 பற்றி	 வலி த் கிறார்.	 மார்க்சியம்	 காந்தியம்

இரண் ம்	 இலக் 	 அைடவதற் ரிய	 உ திப்பாட் ற்கான	 க்கியத் வம்
இ ப்பைத	 நம்மால்	 உணர ம்.	 காந்தியத்தில்	 வழி ைறகளின்
க்கியத் வ ம்	ேசர்ந்ேத	வலி த்தப்ப ம்.

ைண ல்கள்:

1.	 Mahatma	and	Marx	R	P	sinha



2.	 மார்க்ஸ்	எங்ெகல்ஸ்	 ல்ெதாைக	1
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கிேஷாரிலால்	 மஷ் வாலா	 காந்தியின்	 ெந க்கமான	 ேதாழர்களில்	 ஒ வர்.	 உப்
சத்தியாக்கிரகம்	 ,	பிரிட் ஷாேர	இந்தியாைவ	விட் 	ெவளிேய 	ேபாராட்டங்களில்
பங்ேகற்றவர்.	காந்தி	 வங்கிய	ஹரிஜன்	பத்திரிைகயின்	ஆசிரியராக	இ ந்தவர்.
மஷ் வாலா	 1952ல்	தன 	 62ஆம்	வயதில்	மைறந்தார்.	கல்வி	 ைற,	சர்ேவாதயா
றித்த	 த்தகங்கைள ம்	 அவர்	 எ தி ள்ளார்.	 ’காந்தி	 மார்க்ஸ்’	 அவரின்	 மிக
க்கிய	ஆக்கங்களில்	ஒன் .	இதற் 	விேனாபா	 பாேவ	 ன் ைர	தந் ள்ளார்.

இந்த	 இ 	 ஆ ைமக ம்	 ன்ைவக் ம்	 சாரப்ெபா ள்	 இக்கட் ைரயில்
இடம்ெப கிற .

ெசார்க்கம்	 கிட் ம்	 என்ற	 நம்பிக்ைகயில்	 தி ம்ப	 தி ம்ப	 ராணங்கைள
ப ப்பவர்கள்	 இ க்கிறார்கள்.	 அேத	 ேபால்	 நம 	 நண்பர்கள்	 சிலர்	 ஷ்யாவில்
ெசார்க்கம்	 தைர	 இறங்கிவந்ததாக	 ப த் க்ெகாண் க்கிறார்கள்	 என்கிற
ேகலி டன்	 விேனாபாபாேவ	 ன் ைர	 வங் கிற .	 ல்	 ற் ம்	 ேபா
ஒ மணிேநரம்	 கம் னிஸ்ட்	 நண்பைர	 ேதர்ந்ெத க்கப்பட	 மார்க்ஸ்	 ல்கைள
வாசிக்க	 ெசால்லிக்	 ேகட்ேபன்.	 மார்க்சின்	 லதனத்ைத	 ன்ேப
ப த்தி ந்தப யால்	என்னால்	எளிதாக	உள்வாங்க	 ந்த .	அைவ	தி ம்பக் றல்
ைறயிேலேய	 இ ப்பைத	 நான்	 கண் ற்ேறன்.	 அவர்கள்	 ெபளதீகம்	 சித்தம்

என்கிறார்கள்.	 இந்தியா	 ேபான்ற	 நாட் ல்	 வன் ைறயற்ற	 வழியில்	 ரட்சி
சாத்தியமான .	ஜனநாயக	 ைறகளிேலேய	சாத்தியம்	என்ப 	என 	க த் 	என
ெசால்கிறார்	விேனாபாஜி.

எந்த	 ச க	 அைமப் ம்	 நிரந்தரமானதல்ல-	 சர்வாம்சமானதல்ல-
காலாகாலத்திற் மானதல்ல.	 றிப்பிட்ட	 நிைலைமக க்ேகற்ப	 ,	 இடத்திற்ேகற்ப,
பல்ேவ 	 காரணிக க்ேகற்ப	 மாற்றங்கள்	 நிகழ்ந் ெகாண் க் ம்.	 ச க
கட் மானத்தில்	 ட	 நம்பிக்ைக	 ைவப்ப 	 பயனளிக்கா .	 நடத்ைத	 ெநறிகைள
ேமம்ப த் ம்	 கட் மானங்கைள	 உ வாக்கினால்	 பயனளிக் ம்.	 அதற்
அவசரப்பட யா .	 ெம வாக	 நடந்ேதறினா ம்	 காத்தி க்கத்தான்	 ேவண் ம்.
இதன்	ெபா ள்	 மனிதர்கைள	 ேதவைதகளாக	 மாற் ம்	ெச க்கல்ல.	ெநறிகளின்
மீதான	விடாப்பி யான	நம்பிக்ைகயில்	‘ச க	கட் மானம்’	என்கிேறாம்.

காந்திைய	 ’மகா	 ஆத்மா’	 என் ம்	 மார்க்ைச	 ’மகா	 னி’	 என் ம்	 விேனாபாஜி
றிப்பி கிறார்.	 கசடாகவாவ 	 உலகில்	 ஏதாவ 	 தங் ம்	 என்றால்	 அவர்கள்

இ வ ைடய	 க த் க்களாகத்தான்	 இ க் ம்.	 காந்திய	 தத் வம்	 என்ப



எங் ம்	அைமப் ப்ப த்தப்பட்டதாக	திரட்சியானதாக	இல்ைல.	ஆனா ம்	சரியான
சிந்தைன	 ைறயின்	 வீரியத்ைத	 அ 	 ெகாண் க்கிற ..	 அெமரிக்காவின்
தலாளித் வமா	அல்ல 	 ஷ்யாவின்	 கம் னிசமா	 என்ப 	 ேபாட் க் ரியதாக

ெதரியலாம்.	ஆனால்	காந்தியம்	தான்	பலப்பரிட்ைசயில்	உள்ள ..	சிலர்	Gandhism	is
communism	 minus	 violence	 என்கிறார்கள்.	 ஆனால்	 அைவ	 அ ப்பைடயில்
ேவ ப ம்	ேகாட்பா கள்	என்ப 	விேனாபாேவ	த ம்	விளக்கம்.

கம் னிசம்	 Intellectual	 jaundice	 ெகாண்டதாக	 உள்ள 	 என	 விமர்சிக்கிறார்
விேனாபா	 பாேவ.	 அவர்கள்	 Mind	 Matter	 சர்ச்ைசயில்	 ெதளிவாக	 க த் க்

கின்றனர்.	ஆனால்	ஆத்மா	என	எைத ம்	ஏற்பதில்ைல.	A	 soul	 less	 ideology
has	 no	 place	 for	 the	 freedom	 of	 the	 individual.	 தனிமனிதர்	 வ வர்	 ேபாவர்
ஆனால்	ச கம்	இ க் ம்	என்பார்கள்.	 ரட்சியின்ேபா 	ஆரம்பத்தில்	 ரத்த	ஆ
ஓ னா ம்	பின்னர்	ேத ம்	பா ம்	பா ம்	என்கிறார்கள்.	ஜிேயாமதி	கணக் ப்	ேபால்
ரட்சியின்	விஞ்ஞானம்	 பற்றி	அவர்கள்	 ேப கிறார்கள்	என்ப 	அவரின்	மற்ெறா
விமர்சனம்.

.	 காந்தி	 இந்திய	 கலாச்சார	 பின்னணி	 உைடயவர்	 என்பதால்	 அம்மக்களின்
ெமாழியிேலேய	அவர்	உைரயா னார்..	வர்ண	வியஸ்தா	என்பதற் 	அைனத் வைக
ேவைலக க் ம்	 சம	 ஊதியம்,	 ேபாட் யின்ைம,	 தைல ைறகளின்	 சக்திதைன

ைமயாக	 பயன்ப த் வ 	 ேபான்ற	 விளக்கங்கைள	 நாம்	 ெபற ம்.	அேத
ேபால்	 தர்மகர்த்தா	 ெகாள்ைக	 என்பைத ம்	 காந்தி	 விரி ப த்தினார்.	 அ
ெசாத் க் ரிய 	 மட் மல்ல.	 ேமலான	 அம்சங்கள்	 எனக்	 க தப்ப கின்ற
அைனத்திற் ம்	 உரிய .	தன்னிடம்	மி ந் 	இ ப்பதாக	க ம்	எதற் ம்	அவன்
தர்மகர்த்தா	 என்கிற	 மேனாபாவம்	 என	அைத	விரிந் 	 காந்தி	 ெபா ள்த வார்.(
Whatever	 talents,	 physical	 strength,	wealth	 or	 other	 capacities	 a	 person	might
possess,	he	 should	 tkae	 them	as	having	been	given	 to	him	as	a	 trustee,	 for	 the
benefit	of	the	world.	loka	sangraha-	accommodation	and	adjustment	of	every	one
or	the	total	well	being	of	all.)	இைத	எவ்வா 	நிராகரிக்க ம்	என	ேகட்கிறார்
விேனாபாஜி.

மனிதனால்	 கண் பி க்கப்பட்ட	ஆ தங்கைளப்ேபாலேவ	 ெமஷின்க ம்	அவைன
அ ைமயாகக் ட	 ஆக்கிவி கிறேத.	 எனேவ	 தான்	 மய்யம்	 நீக்கம்	 என்கிேறாம்.
அ 	ெதாழி க் 	மட் மல்ல.	அர 	அதிகாரத்திற் ம்	ஆன .	உதிர்ந் 	வி ம்	என
ஷ்யாவில்	 கம் னிஸ்ட்கள்	 ேபசினா ம்	 அர 	 இ ந் ெகாண் ம்

பலப்பட் க்ெகாண் ேம	 இ க்கிற .	 ராட்ஸ்கி	 தைலயி ம்	 சம்மட் 	 வி ந்தேத
என் 	 றிப்பிட்டார்	விேனாபாஜி.

காந்தியம்	 மார்க்சியத்திற் 	 மத்தியில்	 ெபா த்தன்ைமேய	 இல்ைல	 என
ெசால்ல யா .	இல்லாதவர்	 றித்த	 கரிசனம்,	 ெப ம்	 திரள்	 மக்களிடமி ந்



அவர்கள்	 நலன்க க்காக	 எ வ 	 என்பதில்	 ஒற் ைம	 நில கிற .	 ஆனால்
அன்பால்	மட் ேம	தீர் 	வந் வி வதில்ைல.	தீர்ைவ	ெகாணரத்	திற ம்	ேதைவ.	.

காந்தி	 வன் ைறயில்லாத	 கம் னிஸ்ட்	 என் ம்	 காந்தியம்	 வன் ைற	 நீங்கிய
கம் னிசம்	 என ம்	 ெசால்பவர்கள்	 உண் .	 ஆனால்	 இவ்வைரயைற
ல்லியமானதல்ல	 என் 	 வாதா கிறார்	 மஷ் வாலா.	 இப்ப ப்பட்ட	 எளிய
க்கங்கள்	 ேமெல ந்தவாரியானைவ..	 காந்தியத்ைத	 மார்க்சிய	 வழியில்

ெசால்லேவண் ம்	என்கிற	விைழவால்	வ வ .	 தலாளித் வத் டன்	மார்க்சியம்
ரண்பட்டா ம்	 மய்ய	 அதிகாரம்	 என்பதில்	 ெபா நிைலையக்	 காண்கிற .

பணப்ெபா ளாதாரம்	 பற்றிேய	 இரண் ம்	 ேப கின்றன	 என	 மஷ் வாலா
விசனப்பட்டார்.

அ த்தட் 	 மக்களின்	 ஒ க்கப்பட்ேடாரின்	 ஆதரவற்றவர்களின்	 உயர் 	 என்பதில்
மார்க்சியம்	 காந்தியம்	 ெபா ப் ள்ளிகைள	 எட் கின்றன.	 ஆனால்	 அைத
எட் வதற்கான	 பயணங்களில்	 ெவவ்ேவ 	 திைசப்ப கின்றன.	 மனிதர்கள்
தங்க க் 	 ன்னர்	 ெசால்லப்பட்ட	 ேகாட்பா களில்	 நிைற றா 	 தியன
ேத கிறார்கள்.	 விளக் கிறார்கள்.	 தன்	 விளக்கப்ப யான	 உலைக	 மாற்ற
யற்சிக்கிறார்கள்.	இதில்	சிலர்	வழிகைளப்	பற்றி	கவைலப்ப வதில்ைல.

மார்க்ஸ்	 காந்தி	இ வ ேம	 ஒ 	 ல	அ ப்பைட	 ெகாண்டவர்கள்	 (monobasists)
என	 கிேஷாரிலால்	 வைரய க்கிறார்.	 காந்திக் 	 அ ப்பைட	 ெபா ள்	 அல்ல
வாழ்க்ைக	(basic	is	Life	not	matter–	accepts	the	doctrine	of	God	or	Life	alone	is
).	 வாழ் 	 என	 ஒன்றில்லாமல்	 ெபா ள்	 தன்ைன	 ேசாதிட் க்ெகாள்ள	 யா
அைனத் 	 வாழ் ம்	 ஒன்ேற	 என்கிற	 க த்ைத	 காந்தி	 ைவத்தி ந்தார்.
அைனத் ம்	கட ளின்	பைடப் 	என்றால்	ெவ ப் 	எப்ப 	இ க்க ம்.	எவ்வா
என 	இலக்கிற்காக	எவைர ம்	தியாகம்	ெசய்ய ம்	என	வினவினார்.

மார்க்சியத்தில்	 ெபா ள்	 தீர்மானகரவாதம்.	 தலாளித் வத்ைத	 க்கி	 எறிந்
பாட்டாளிகளின்	ஆட்சிைய	ஸ்தாபிப்ப 	அங் 	இலட்சியம்.	பாட்டாளிகள்	அதிகாரம்
லம்	 கம் னிசம்	 என்றால்	 அங் 	 வர்க்க	 ேமாதல்கள்	 இ க்கா -	 தனியார்

ெசாத் ரிைம	 இரா -	 இலாபம்	 இரா 	 என்ப ம்	 ேபசப்ப கிற .	 பின்னர்
வன் ைறக் 	 ேவைலயி க்கா 	 என்கிறார்கள்.	 இந்த	 லட்சிய	 ைவ
எட்டேவண் ம்	 என்பதில்	 அ த்தம்	 த வார்கள்.	 வழி ைறகள்	 பற்றி
கவைலப்ப வதில்ைல.	 இங் 	 நியாய	 வழிகள்	 அநியாய	 வழிகள்	 என்
ேபசிக்ெகாண் ப்பெதல்லாம்	அர்த்தமற்றைவ.	இந்த	இலக்கிற் 	தைடயாக	எவர்
வந்தா ம்	அவர்	 ைடத்ெதறியப்ப வார்.	இதற் 	 நா 	த விய	அளவில்	 ரட்சி
ேதைவப்ப ம்.	 ெநறிகள்	 மதங்கள்	 எல்லாம்	 மக்கைள	 ழப் வன.	 அைவ	 அபின்
ேபான்றைவ.	 ரண் பவரின்	சாதனங்கள்	என்கிற	க த் ம்	அங் 	நில கிற .



காந்திேயா	ெதாழில்	வளர்ச்சிக் 	 எதிராக	 சர்க்கா	 எனப்	 ேபசிக்ெகாண் ந்தார்.
உலகம்	 பின்ேனாக்கி	 நகரா .	 எனேவ	 காந்திய	 ெபா ளாதாரவாதம்
ேதால்விக் ரிய 	 என்கிற	 நிராகரிப் வாதம்	 எ ந்த .	 (	According	 to	 Marxists,
Gandhism	 is	 incompatible	 with	 communism).	 ெபா ளாதார	 காரணங்கள்
மட் மல்ல,	 காந்தியம்	 மதம்	 கட ள்	 என்கிற .	 வன் ைறைய
நிபந்தைனயாக் கிற 	 என்பதா ம்	 காந்தியம்	 ஒத் ப்ேபா ம்	 ஒன்றல்ல	 என
மார்க்சியம்	 க கிற .	 அரசாங்கம்	 என	 இ ந்தால்	 அ 	 வன் ைறைய
இ தியாக	 பயன்ப த்திேய	 தீ ம்.	 எனேவ	 அைத	 எதிர்ப்பதற் ம்	 திய	 அர
அதிகாரம்	 வ வதற் ம்	 வன் ைற	 ேதைவப்படலாம்.	 எனேவ	 வன் ைற	 ரட்சி
ஒன்றின்	 லம்	பாட்டாளிவர்க்க	சர்வாதிகார	அர 	என்கிற 	மார்க்சியம்.

சிலர்	 ச கத்திற் 	 க்கியத் வம்	தந் 	தனிநபர்கைள	 கா 	 ெகா ப்ப 	 பற்றி
ேப வார்கள்.	 ேவ 	 சிலர்	 தனிநபர்கள்	 இல்லாமல்	 ச கம்	 இல்ைல	 என்பார்கள்.
எனேவ	 வாழ்க்ைக	 றித் 	 அைனவ க் ம்	 ஏற் ைடய	 ஒேர	 கண்ேணாட்டம்
இ ப்பதில்ைல.	 சிலர்	 தங்கள 	 க த் தான்	 மிகச்சரியான 	 என்கிற
வறட் பி வாதத்தில்	 நிற்பர்.	 தங்கைள	 ஏற்காதவர்கள்	 அறிவிலிகள்,	 எதிரிகள்
என்பர்.	 எனேவ	 அவர்கைள	 அழித் 	 ஒழிக்க	 தங்க க் 	 அதிகாரம்
ேதைவப்ப கிற 	என	நியாயப்ப த் வர்.

மா ட	 ன்ேனற்றம்	 என்ப 	 அறியாைமயிலி ந் 	 வி தைல	 என்பதாக ம்,
சார்ந்தி த்தல்	 என்பதிலி ந் 	 தன்னிைற 	 என்பதாக ம்,	 வ ைம
அதிகாரமின்ைம	என்பதிலி ந் 	வளம்	அதிகாரம்	என்பதாக ம்	பார்க்கப்ப கிற .
உண்ைமைய	 அறி ம்	 கடப்பாட் ல்	 அைனவ ம்	 இ க்கின்ேறாம்.	 நியாயமாக
அன்பாக	நடத்தப்படேவண் ம்	என	விைழகிேறாம்.	அச்சமின்றி	இ க்க	ேவண் ம்
என	விைழகிேறாம்.

ச க ம்	 தனிநப ம்	 ேசர்ந்ேத	 வளரேவண் ள்ள .	 அதற் 	 பரஸ்பர
விட் க்ெகா ப் கள்	 அவசியமாகிற .	 சில	 ேநரங்களில்	 தனிநபர்கள்
ச கத்திற்காக	தியாகம்	ெசய்கிேறாம்.	சிலேநரம்	ச கம்	தனிநப க்காக	தியாகம்
ெசய் ெகாள்ள	 ேவண் ம்	இ க்கிற .	 ம்பத்தில்	இைத	நாம்	 பார்க்கிேறாம்.
உணர்கிேறாம்.	 இப்ப 	 கடைமைய	 ெசய்கிேறாம்	 என்கிற	 உணர் க் ட	 இல்லாமல்
அங் 	 அ 	 நடந்ேத வைத ம்	 பார்க்கிேறாம்.	 எங்காவ 	 யநலம்
தைல க் ம்ேபா 	 அைத	 ட் க்காட் ம்	 நிைல	 ஏற்படலாம்.	 எல்லா
ெந க்க களி ம்	 யாதவர்,	 பலவீனமானவர்கள்தான்	 தலில்
காப்பற்றப்படேவண் யவர்களாக	இ க்கிறார்கள்.

காந்தியின்	பாைத	மத்திய	காலத்திற் 	நம்ைம	இட் 	ெசல் ம்	என்கிற	விமர்சனம்
சரியானதல்ல.	 கடந்தகாலம்	 ெபாற்காலம்	 என்கிற	 ெபா வான	 ற் ம்
சரியானதல்ல..	 அவ்வப்ேபா 	 மனிதன்	 ஏற்ப த்திக்ெகாண் வ ம்



ன்ேனற்றங்கைள	நாம்	விட் விடேவண் மா.	அந்த	அந்தக்காலத்தில்	சாக்ர ஸ்,
த்தர்,	 கன் சியஸ்,	 ேய 	 என	 கிைடத்த ேபால்தான்	 காந்தி ம்	 என்கிறார்
கிேஷாரிலால்.

அரசியல்	 நி வனம்	 என்கிற	 வைகயில்	 யாட்சி,	 ஜனநாயகம்,	 ஒற்ைறயாட்சி,
ஃெபெடரல்	ஆட்சி	என் 	மனிதன்	ஏராள	ேசாதைனகைள	ெசய் ள்ளான்..	மார்க்ஸ்
இவற்றின்	 உ வாக்கத்ைத	 ெபா ளாதார	 காரணிகளிலி ந் 	 பார்த்தார்.	 இனி
வ ங்காலம்	ெதாழிலாளர்	கரங்களில்	ஆட்சி	என்கிற	 விைன	எட் னார்.	அதற்
யற்சிக்க	ேகாரினார்.	இந்த	 விைன	எட்ட	அதற் 	 ன்னரான	ச கத்தின்	பல
ற்றாண் 	ஆன்மீக	ெநறி	சார்ந்த	அம்சங்கைள	ைகவிடேவண் ம்	எ ம்	 ேபா

மார்க்சியத்தால்	 ைமயான	உண்ைம	என்கிற	நிைலைய	எட்ட	 யவில்ைல.

காந்திையவிட	 ேமலான	 மனிதன்	 வர ம்.	 அற் 	 ஆயிரக்கணக்கான
தனிநபர்கள்	 ெநறி	 சார்ந்த	 ேபாராட்டங்கைள	 ேம ம்	 ேம ம்

ய்ைமப த்திக்ெகாண்ேடயி க்க	 ேவண் ம்.	 பலெகா ங்ேகாலர்கைளவிட
ேமாசமான	 ெகா ங்ேகாலன்	 என்ற	 ெபயைர	 வரலாற்றில்	 ஹிட்லர்	 எ த்தர்.
ஹிட்லைரவிட	 ெகா ங்ேகாலன்	 வர ம்	 வாய்ப்பி க்கிற .	 அத்ற்கான
சாகசங்கைள	நடத் வதன்	 லம்	தான்	அத்தைகய	பிறப் 	ஒன் ம்	நடந்ேதறலாம்.
The	 moral	 goal	 is	 as	 important	 as	 political	 and	 economic	 goal.	 இைத
றக்கணிக் ம்ேபா 	ெபா ளாதார	நன்ைமகள்	 ட	உ வாகாமல்	ேபாகலாம்.

மார்க்ஸ்	ேபசிய	வர்க்கமற்ற	ச கம்	உ வாக	வர்க்கப்ேபாராட்டம்	என்ப 	moral	and
psychological	 மாற்றங்கள்	 என்பதில்லாமல்	 ெவற்றிெபறா 	 என்கிற	 க த்ைத
கிேஷாரிலால்	 ெதரிவிக்கிறார்.	 ஜாரின்	 ெகா ங்ேகான்ைமைய	 வன் ைற	 லம்
வீழ்த்திவிட் 	அதனிடத்தில்	 றிப்பிட்டவைக	 சர்வாதிகாரத்ைத	 நி வி ள்ளதால்
அேத	 ைறயில்	 அவ்வாட்சி ம்	 ைடத்ெதறியப்படலாம்	 என்றார்	 கிேஷாரிலால்
மஷ் வாலா.

காந்தியின்	 பார்ைவயில்	 மனித ல	 மகிழ்ச்சிக் ரிய	 அ ப்பைடயான	 ேதைவகள்
என்பன	:-

அ)	 கடைமயின்பாற்பட் 	 மனிதர்கள்	 இயங் வ -	 ேபராைச,	 அதிகாரம்,	 இலாப
ேநாக்கத்திற்காக	இல்லாமல்	ெசயல்ப தல்

ஆ)	 தன்னிடம்	 தலாக	 இ க் ம்	 அதிகாரம்,	 ெசாத் ,	 கல்விப் லைம,
உடல்வலிைம	 ேபான்ற	 எைத ம்	தான்	 ச கத்திற்கான	 ரஸ் 	 என்பைத	 உணர்ந்
ெசயல்ப தல்.	இதைன	 லதனமாக	ைவத் 	 ரண்டாமல்	இ த்தல்

இ)	 தங்களின்	 திறைமக க் ரிய	 ேநர்ைமயான	 கணக் ைடயவர்களாக
இ த்தல்-	 தன 	 ஆகச்சிறந்தைத	 ெகா ப்பதற் 	 ஈடாக	 ைறந்தபட்ச ம்



நியாயம்	அ ப்பைடயி ம்	ேதைவப்ப வைத	 கர்தல்.

இந்த	 நிபந்தைனக டன்	 ய	 மனித	 இயக்கம்	 மகிழ்ச்சிையத்த ம்.	 காந்தி
அ ப்பைடகைள	 றித் 	 கவனம்	 ெச த்தியவர்.	 மனிதன்	 அன் 	 என்பைதக்
றக்கணித் 	 எப்ேபா ம்	 ெவ ப்ைப	 உட்ெகாள்ள யாதவன்.	 மனிதன்	 தன்
வாழ்நாள்	 ம்	 பய த் ம்	 ெப ம்	 ேபய்	 ஆக	 இ க்க யா 	 என்கிற
நம்பிக்ைக	அவரிடம்	ெசயல்பட்ட .

காந்தி	வர்ணதர்மா	என	ேப ம்ேபா 	உயர் 	தாழ் 	என்ற	ெபா ளில்	ேபசவில்ைல.
அவரவர்	 வழிவழி	 ேவைல	 என்பைத	 மட்டமான 	 அ வ க்கத்தக்க 	 என்கிற
ெபா ளில்	அவர்	 ேபசவில்ைல.	க ன	 உைழப் 	 -	 உடல்	 உைழப் 	என்பதற் 	 தல்
க்கியத் வம்	அவரிடம்	இ ந்த .	அேதேபால்	தனியார்	ெசாத் ரிைம	என்பைத

அவர்	 எந்தவித	 சார் ெகாண் ம்	 ஆதரிக்கவில்ைல.	 அைத	 ஒழிப்பதற்
உண்ைமயான	வன் ைறயற்ற	அகிம்சா	வழிதைன	அவர்	கண்டறியவில்ைல	என்கிற
ரிதல்	ேதைவ	என்கிறார்	மஷ் வாலா.

உடல்	 உைழப் ,	 சிறிய	 தன்னிைற 	 வைகப்பட்ட	 ெதாழில்	 ைறகள்,	 மய்யம்
விக்கப்படாத	அரசியல்	ெபா ளாதார	ஏற்பாட் ைறகள்	ஆகியவற்றிற் 	காந்தி

அ த்தம்	 தந்தார்.	 ேமற் 	 வைகப்பட்ட	 ெப ந்ெதாழில்	 மீ 	 அவ க்
உடன்பா ல்ைல.	கிராமங்கள்	தன்னிைற 	ெகாண்டைவகளாக	மாறேவண் ம்	எனக்
க தி	 ெசயல்பட்டார்.	 இதன்	 ெபா ள்	 எளிய	 வாழ்க்ைக	 ைறயில்	 வன் ைற
அறேவ	 இரா 	 என்பதல்ல.	 அங் 	 அ 	 ைறவாக	 இ க் ம்.	 எளிதில்
கண் ெகாள்ளத்தக்கதாக-	விைரவில்	த க்கத்தக்கதாக	இ க் ம்	என்கிறார்.

அரசின்	 ெரஜிெமண்ேடஷன்	 ைறவாக ம்	 தனிநபரின்	 தந்திரம்	அதிகமாக ம்
இ க்கேவண் ய	 ச கம்	 றித் 	 காந்தி	 ேபசினார்.	 நகரங்களின்	 ேகாமான்கள்
வாழ்க்ைகக் ம்	 உைழப்ேபார்	 வாழ்க்ைகக் ம்	 இைடயிலான	 ேவ பாட்ைடவிட
நிலச் வான்தாரின்	 விவசாயத்ெதாழிலாளியின்	 ேவ பா கள்	 கிராமங்களில்
ைறவாகேவ	இ க் ம்	.	க த் ேவ பா கள்	ேமாதல்கைள	உ வாக் ம்	என்கிற

நிைலயில்	 உண்ைமயான	 வன் ைறயற்ற	 வழிகளில்	 தீர் 	 என்ப 	 மிக
அவசியமாகிற .	நல்ல கைள	எட்ட	 யவழிகள்	என்ப 	சமைதயான	ச க
உ வாக்கத்திற் 	அவசியமான .	அங் 	ஏமாற் 	வழிகள்	 லம்	அைடதல்	என்ப
இ க்கா .	 தான்	 சரி	 என	 நம்பிவிட்டதால்	அப்ப 	 நடந் 	 ெகாண்ேடாம்	 என்கிற
சமாதானம்	 ேதைவப்படா .	 உன்னத	 ச கம்	 அைமப்பதற் 	 க் 	 வழிகள்
லபப்பாைதகள்	என	ஏ ம்	இல்ைல.

காந்தியத்திற் ம்	 கம் னிசத்திற் ம்	 ேவ பா கைளவிட	 காந்தியத்திற் ம்
தலாளித் வ	 ரண்டல்,	 சாதிய	 ஏற்றத்தாழ் 	 ெகாண்ட	 நிலப்பிர த் வ

ச கத்திற் ம்	உள்ள	ேவ பா கள்	அதிகம்	என்றார்	மஷ் லா.	அப்ப 	உயர்தட் ல்



ெபா ளாதாரரீதியாக,	 சாதிரீதியாக	 இ ப்பதாக	 நிைனப்பவர்கள்	 ரஸ் யாக
ச கத்தில்	 மாறி	 தங்கள்	 ச க	 ெபா ப் கைள	 உணர்ந் 	 நடக்கவில்ைலெயனில்
ேவ 	விைள கைள	அவர்கள்	சந்திக்க	ேவண் ம்.

வன் ைறயற்ற	வாழ்க்ைக	 ைற	 றித் 	ேபசிய	காந்திய கள்	இல்லாத	நிைலயில்
வன் ைற டன்	 ய	கம் னிசம்	என்ப 	தவிர்க்கப்பட யாத	ஒன்ேற	என்கிற

விற் 	மஷ் லா	வந்தைடகிறார்.

காந்தியியம்	 என	 நாம்	 ேப வ 	 ேரங்க்,	 தீண்டாைம,	 சாதியற்ற	 இந்தியா
என்பைதத்தான்.	வட்டாரவாதம்,	வ ப் வாதமற்ற	இந்தியாைவத்தான்.	 யநலமற்ற,
ஏற்றத்தாழ் கள்	 இல்லாத	 இந்தியாைவத்தான்.	 கடைமைய	 உணர்ந்த
ஜனநாயகத்ைததான்.	 என 	 க த் க்கள்	 என்பைவ	 எப்ேபா ம்	இ தியானைவ
அல்ல	 என	 காந்திேய	 பல ைற	 ெதரிவித் ள்ளார்.	 ”என்	 வாழ்நாளில்
மாற்றிக்ெகாள்ளக் யனவாகேவ	 என 	 க த் க்கள்	 இ ந் ள்ளன.	 ஆனால்
ன் கைளப்ேபால	 உண்ைம ம்	 அகிம்ைச ம்	 பழைமயானைவ.	 இவற் டன்

ேசாதைன	ேமற்ெகாண்டேத	நான்	ெசய்தைவ	எல்லாம்”	என்ேற	அவர்	ேபசினார்.

அகிம்ைச	என்ப 	நான்	ெம வாக	கற் த்ேதர்ந்த .	காந்தியியம்	என்பதில்	எந்த
இச ம்	இல்ைல	என்ப தான்	உண்ைம	என	ெசால்லவி ம் கிேறன்	என்றார்	காந்தி.
உள் ணர் 	 உந் தலால்	 உண்ைமயின்	 பக்கேம	 நின்றி க்கிேறன்	 என்றார்	 அவர்.
பிரச்சைனகைள	 உண்ைம டன்,	 ேசைவ	 மனப்பான்ைம டன்,	 அகிம்ைச	 வழியில்
அ கேவண் ம்	 என்பேத	 காந்தி	 த ம்	 ெவளிச்சம்	 என்கிறார்	 மஷ் வாலா.
உண்ைம	என்பதற்கான	விளக்கத்ைத ம்	அவர்	த கிறார்.	உண்ைம	என்ப 	திற்ந்த
மன டன்	 இ ப்ப ,	 அஞ்சாமல்	 தவ 	 என்றால்	 ஏற்ப ,	 ரட்
வன் ைறத்தன்ைமக் ப்	 பதில்	 ஆத்ம	 சக்திைய	 அ சரிப்ப 	 என்றார்	 (Truth
means	that	you	will	be	always	open	minded	and	never	afraid	of	retracing	from	or
confessing	an	error,	and	will	be	prepared	to	risk	your	all	for	the	cause,	which	for
the	time	being	you	clearly	conceive	to	be	true-Soul	force	than	brute	force).

அவ க் 	 ஆழ்ந்த	 பி ப்ைப	 ஏற்ப த்தாதைவ	 றித்ேதா,	 தாேன	 ன்நின்
நடத்தேவண் ம்	 என	 நிைனக்காத	 ஒன் க்காக	 காந்தி	 ேபாரா வதில்ைல.
’ச ண்ட்	 கிளப் ம்’	 ேபாராட்டங்களில்,	 மீ யா	 ெவளிச்ச	 ேபாராட்டங்களில்	 அவர்
நம்பிக்ைக	அற் 	இ ந்தார்.	(He	does	not	believe	in	sound	box	agitations	or	soap
bubble	 demonstrations	made	more	 for	 the	 sake	 of	 newspaper	 reports	 than	 for
coming	to	grips	with	the	problem	in	hand.)

ஆகாகான்	 மாளிைகயில்	 அவர்	 தங்கியி ந்த	 காலத்தில்	 கம் னிஸ்ட்
த்தகங்கைள	 காந்தி	 ப த்ததாக	 மஷ் வாலா	 ெதரிவிக்கிறார்.	 மார்க்சின்	 தாஸ்
காபிட டன்	 எங்ெகல்ஸ்,	 ெலனின்,	 ஸ்டாலின்	 ல்கைள ம்	 ப த்தார்.	 சீனக்



கம் னிஸ்ட்கள்	 றித் ம்	 ப த்தறிந்தார்.	 ன்பப்ப ம்	 மனிதர்களின்	 யர்
நீக் தல்	 கம் னிசம்	 என	 ரிதல்	அவரிடம்	இ ந்த .	அவர 	ஆசிரமத்தில்	 To
each	 according	 to	 his	 need,	 from	 each	 according	 to	 his	 capacity	 என்ப
வழிகாட் ம்	வாசகமாக	இ ந்த .

காந்தி	 தன 	 சட்ட ர்வ	 தர்மகர்த்தா ைற	 (statutory	 trusteeship)	 றித்
விளக்கம்	 அளித்தார்.	 தலாளிக க் 	 இ 	 நல்வாய்ப் 	 என்றார்.	 தர்மகர்த்தா
ைறயில்	ெபா ப்ைப	ெசாந்தப்ப த்திக்ெகாள்தல்	 கீழிலி ந் 	 வங்கேவண் ம்

என்றார்.	 பஞ்சாயத் க்களில்	 வங்கட் ம்	 என்றார்.	 இன் 	 கம் னிஸ்ட்கள்
சமத் வம்	 என்ப 	 றித்த	 பிரச்சாரங்களில்	 மட் ம்	 இ க்கிறார்கள்.	 ஆனால்
அதில்	ெவ ப் ம்	ேசர்ந்ேத	விைதக்கப்ப கிற 	என்கிற	தன 	கவைலைய	அவர்
பகிர்ந் ெகாண்டார்.	என 	திட்டத்தில்	அரசாங்கம்	மக்களின்	வி ப்ப	உ திகைள
நிைறேவற் வதாக	இ க் ேம	தவிர	தன்	அதிகாரத்ைத	பிரேயாகிக் ம்	ஒன்றாக
இ க்கா .	 வன் ைறயற்ற	 வழியில்	 சமத் வம்	 என்பைதக்	 ெகாணரேவண் ம்.
அதற் 	மக்கைள	ஏற்க	ெசய்திட	ேவண் ம்.	I	claim	to	be	a	foremost	communist
எனக் ட	அவர்	ெசால்லிக்ெகாண்டார்.

சத்தியாக்கிரக	 ெவற்றிக்கான	 நிபந்தைனகளாக	 அவர்	 ன்ைற	 றிப்பிட்டார்.
எதிரி	 றித்த	 ெவ ப் ணர் 	 இல்லாைம,	 பிரச்சைனயின்	 நியாயத்திற்காக
இ திவைர	 யர்கைள	 ஏற் ம்	 சித்தம்	 மற் ம்	 உ தி	 என்பனேவ	அைவ.	 யி
பிஷ டன்	அவர்	நடத்திய	உைரயாடலின்	ேபா 	ேசாசலிஸ்ட்	நண்பர்களின்	தன்னல
ம ப் ,	தியாகம்	ஆகியவற்ைற	தான்	ேபாற் வதாக ம்	அவர்க டன்	வன் ைற	-
அகிம்ைச	என்பதில்	தான்	ேவ ப வதாக ம்	காந்தி	ெதரிவித்தார்.

ேசாசலிஸ்ட்கள்	 பலர்	 பிறப்பதற் 	 ன்னேர	 நான்	 ேசாசலிஸ்ட்	 ஆனவன்.
ேஜாகன்ஸ்பர்க்கிேலேய	 அதற்கான	 உ திப்பா 	 எனக் 	 ஏற்பட் விட்ட .	 My
socialism	means	 even	 unto	 this	 last.	 I	 want	 freedom	 of	 full	 expression	 of	my
personality.	 ேசாசலிசத்தில்	 தனிநப க் 	 தந்திரம்	 இல்ைலெயனில்,	 எைத
அைடய ம்.	 என 	 ேசாசலிசம்	 ஷ்ய	 வ வத்திலி ந் 	 மா பட்ட	 ஒன் .
அரசாங்கேம	 எல்லாம்	 என்பதானதல்ல	 அ .	 மார்க்சியத்ைத	 கம் னிஸ்ட்கள்
ப தாக்கிவிட்டனர்.	 ெலனின்	 வங்கிைவத்தார்.	 ஸ்டாலின்	 த் ைவக்கிறார்
என்கிற	 விமர்சனப்	 பார்ைவ	 காந்தியிடம்	 இ ந்த 	 என்பைத	 மஷ் வாலா
ன்ைவக்கிறார்.

ஆதாரம்:	Gandhi	and	Marx	sep	1951	K	G	Mashruwala
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நவீன	அரசியல்	சித்தாந்தத்தில்	 ராம்	மேனாகர்	 ேலாகியா	 க்கிய	 பங்களித்தவர்.
வி தைல	 ேபாராட்டம்,	 காங்கிரஸ்,	 காங்கிரஸ்	 ேசாசலிஸ்ட்,	 ேசாசலிஸ்ட்
இயக்கங்கள்	 என	 பயணித்தவர்.	 தான்	 சரி	 என	 கண்டறிந்தவற்றிற்காக
ேபாரா யவர்.	மார்க்சியம்-	காந்தியம்-	ஆசியவைகப்பட்ட	ஜனநாயக	ேசாசலிசம்	என
ேபசிவந்தவர்.	 இந்திய	 வரலாற்ைற	 ெவ ம்	 வர்க்க	 ேபாராட்டம்	 என

க்கிவிட யா .	 சாதிய	 வரலாைற	 பார்க்காமல்	 இந்திய	 வரலாற்ைற
அய்ேராப்பிய	 நான் 	 கட்ட	 ச க	 அைமப் 	 என	 மார்க்சிய	 விளக்கத்தி ள்
அப்ப ேய	ெபா த்திவிட	 யா 	என	ேபசி ம்	எ தி ம்	வந்தவர்	 .	சாதி	 றித்த
விரிவான	உைரயாடைல	நாடா மன்றத்திற் ள் ம்	ெவளியி ம்	நடத்தியவர்.

ேலாகியா	 மார்க்ைச	 விட	 காந்தியிடம்	 ெந க்கமாக	 வந்தார்.	 ேந டன்	 நட் ம்
விமர்சனங்கைள ம்	 ெகாண் ந்தார்.	 ெஜயபிரகாஷ்	 நாரயண்,	 ஆச்சார்ய
நேரந்திரேதவ்	ேபான்றவர்க டன்	ஒன்றாக	நின் 	பணியாற்றினார்.	அவர்க டன்
க ைமயான	 ேவ பா கைள	 பகிரங்கமாக ம்	 ைவத்தார்.	 ேசாசலிஸ்ட்	 இயக்கம்
மிக	 க ைமயான	 உைட க க் 	 உள்ளாகி	 தன 	 அரசியைல	 நீர்க்க
ெசய் ெகாண் விட்ட	 இன்ைறய	 ழலி ம்	 அவர 	 எ த் க்களின்
ெபா த்தப்பா 	 றித்த	 உைரயாடல்கைள	 உதிரியாக	 உள்ள	 ேலாகியா
சிந்தைனவாதிகள்	 நடத்திக்	 ெகாண் க்கின்றனர்.	 அவர 	 சில	 க்கிய
ஆக்கங்கள்	இப்ேபா ம்	ேபசப்ப கின்றன.

70	 ஆண் க க் 	 ன்னர்	 அவர்	 நடத்திய	 மார்க்சியம்-	 ேசாசலிசம்	 றித்த
உைரயாடல்கள்,	 சமத் வம்	 றித்த	 ேபச் கள்,	 உலக	 மனம்-	 மானிடவர்க்கம்
ேபான்றைவ	 ெதாடர்	 விவாதத்திற் 	 உரியனவாக	 இ க்கின்றன,	 அவர
எ த் க்களில்	 சில	 க்கியமானைவ	தமிழ்	 உள்ளிட்ட	ெமாழிகளில்	வந் ள்ளன.
மார்க்ஸ்-	 காந்தி-	 ேசாசலிசம்,	 மார்க்சிற் 	 பிந்திய	 ெபா ளாதாரம்,	 Meaning	 of
Equality,	 caste	 essays-	 speeches,	 சரித்திர	 சக்கரம்	 ேபான்றைவ	 ெபா ட்ப த்த
ேவண் ய	ஆக்கங்களாக	உள்ளன.	இங் 	அவரின்	மார்க்சியம்	காந்தியம்	 றித்த
பார்ைவ	 க்கமாக	 ன்ைவக்கப்ப கிற .

மார்க்சியர்	 ேபசிவ கிற	 வரலாற் 	 ெபா ள் தல்வாத	 ச க	 கட்டங்கைள
அப்ப ேய	உலக	நா கள்	 ைமக் ம்	ெபா த்த	 யா 	என்ப 	ேலாகியாவின்

.	 இந்திய	 மார்க்சியர்	 சிலர்	 அ ைமச்	 ச தாயம்	 இ ந்ததாக	 ேப வ
அவ க் 	திரித் க்	 றலாகேவ	 ப கிற .	அேத	 ேபால்	 உலகம்	 ைம ம்	ஒேர



கட்டத்தில்	 நிலபிர த் வ ம்	 ஏற்பட் க்க யா .	 ேசாசலிசம்	 ஏற்பட்
விஞ்ஞானத்ைத	 ரணமாக	 பயன்ப த்திவிட்டால்	 ெபான் லகம்	 என் 	 ேப வ
யாந்திரிகமான 	 ேபான்ற	 விமர்சனங்கைள	 ேலாகியா	 ெதா க்கிறார்.	 எதிர்கால
ெபான் ல 	(Golden	Future)	என்பைத	அவர்	விமர்சித்தார்.

மார்க்ேஸா	 வரலா 	 என்பேத	 வர்க்கப்ேபாராட்டத்தின்	 வரலா 	 தான்	 என்கிறார்.
வர்க்கப்ேபாராட்டம்	 என்பைத	 ேலாகியா	 ம க்கவில்ைல.	 உள்நாட் ,	 ெவளிநாட்
பாட்டாளிக க்கான	 ேவ பா 	 என்ற	 ஒன்ைற	 மார்கஸ்	 கவனிக்க	 தவறினார்
என்ப 	 ேலாகியாவின்	 விமர்சனம்.	 உலக	 ரகசியங்கைள	 ெவளிப்ப த்திய
ெபா ள் தல்வாத	விளக்க	சாவி	மிக	எளிதானதாக	இ க்கிற .	ஆனால்	அதன்
ஒளி	எந்த	இ ைள	அகற்றிய 	என	ெதரியவில்ைல	என்றார்.	ஒன் க் 	ேமற்பட்ட
விதிவிலக் கள்	 ெகாண்ட	 எ ம்	 எப்ப 	 ெபா விதியாக	 இ க்க ம்	 என
ேகள்வி	 எ ப்பினார்.	 ெபா ள் தல்வாதம்	 ட	 ஐேராப்பிய	 ெப மிதவாதமாகேவ
அவ க் 	 ெதரிந்த .	 வர்க்கங்கைள	 ஒழிக்கேவண் ம்	 என்ற	 ஆர்வம்
யாைரவிட ம்	 தனக் 	 ைறவானதல்ல	 என ம்	 தன்ைன	 அவர்
தற்காத் க்ெகாண்டார்.

ஷ்யாவில்	உண 	பிரச்சைன	தீர்க்கப்பட்ட 	சாதைன	என	ேபசப்ப கிற .	அதிக
நிலப்பரப் ,	 ைறந்த	மக்கள்	ச கம்	உைடய	நா 	ஒன்ைற	இந்தியா	ேபான்ற	அதிக
மக்கள்ெதாைக	-	 ைறந்த	நிலப்பரப் டன்	ஒப்பிட	 யா .	 ஷ்யாவில்	ச ர	ைமல்
ஒன்றில்	 20	 ேப ம்,	 இந்தியாவில்	 300	 ேப ம்	 வாழ்கிறார்கள்.	 சரித்திர	 ேகாள
நிைலகைள	 கணக்கில்	 ெகாள்ளாமல்	 ெசய்யப்ப ம்	 ஒப்பீ ம்	 அேத	 ைறைய
எ த் க்	 ெகாள்வ ம்	 எதிர்மைற	 விைள கைளக்	 ட	 உ வாக் ம்	 என்ப
ேலாகியாவின்	வாதம்.

க த் தல்வாதம்-	 ெபா ள் தல்வாதம்	 என	 நவீனமனம்	 இரண்டாக
பிள ப த்திக்	 ெகாண் விட்ட .	 இரண் ற் மான	 ரண்பா 	 தனக்
ேதான்றவில்ைல	 என்றார்	 ேலாகியா.	 சரித்திரத்தில்	 நாம்	 ேப ம்	 அேசாகன்,
த்தைனவிட	 ராண	 ராம ம்	 சிவ ம்	 மக்கைள	 கவ்வி	 பி த் ள்ளனர்.	அன் ,
பக்தி,	 தைய	 ேபான்ற	 ைன கள்	 அய்க்கியம்	 ஒன்ைற	 உ வாக் வைத	 நாம்
பார்க்காமல்	இ க்கக் டா .	மனித ல	வாழ்விற் 	வரலா 	 உைரநைட	என்றால்,
ெதாடர்ந் 	 மக்களிடம்	 ெசல்வாக் 	 ெச த்திவ ம்	 ராண	 ைன கள்
கவிைதகள்	 ேபால்	 இ க்கின்றன.	 வரலாற்றிலி ந் 	 மட் மல்ல,
ராணங்களிலி ந் ம்	 ட	 மனித ல	 வரலாற்ைற	 எ த் க்ெகாள்ள
ேவண் யி க்கிற .	 மதம்	 றித்த	 விவாதத்தில்	 மதம்	 அபின்	 என்ற
ேமற்ேகாள்க டன்	 நிற்க	 யா .	 ஒ க்கம்,	 தனிநபர்	 ணநலன்	 ேமம்பா
,பண்பாட் ேபாதைனயில்	 க ைண	 லனடக்கம்	 என்பதில்	 நாம்	 மதம்	 என்பைத
ஒ க்க யா 	என	அவர்	க தினார்.	ெபா ளாதாரத்திற் ம்,	ஆன்மிகத்திற் ம்
நிரந்தர	பைகத்தன்ைம	இல்லாமல்	உற 	ஏற்படேவண் ம்	என்றார்.



ேபாராட்டமின்றி	 எந்த	 மாற்ற ம்	 வரா 	 என்பைத	 ஏற் ம்	 ேலாகியாவால்	 அ
ரத்தக்களறி	 லம்	 வந்தால்தான்	 சிறப் 	 என்பைத	 ஏற்க யவில்ைல.	 ’ ரட்சி’
னிதமான	 ேநாக்கத் டன்	 உற ெகாள்ள	 ேவண் ம்..	 இல்ைலேயல்	 எழா -
நிற்கா .	நல்ல	ஒன்ைற	 தீய	வழிகளால்	அைடய யா 	என்கிற	காந்தியத்திற்
அவர்	வந் 	ேசர்கிறார்.

லதன	 விப் ,	 ஏகேபாகம்	 உ வாதல்	ஆகியவற்றில்	மார்க்சியத்ைத	 நிராகரிக்க
யா 	என்பைத	ஏற் ம்	ேலாகியாவால்,	ஏழ்ைம,	வர்க்கேபாராட்டம்,	 ரட்சி	ஆகிய

விதிகளில்	அவைர	 நிைலநி த்திக்ெகாள்ள	 யவில்ைல.	 தலாளித் வத்தின்
இ தி	 கட்டேம	 ஏகாதிபத்தியம்	 என்கிற	 ெலனினிய	 வைரய ப்பில்	 அவ க்
விமர்சனங்கள்	இ ந்தன.	 ஏகாதிபத்தியம்,	 தலாளித் வம்	இரண் ம்	 ேசர்ந்ேத
வளர்வதாக	 அவர்	 க தினார்.	 தலாளித் வம்	 வளர்வதற் 	 இடமில்லாத
நிைலயில்	 ேபார்கள்	 ஏற்பட்டன	 என்பைத	 அவர்	 ஏற்கிறார்.	 ஏகாதிபத்திய
எல்ைலக் ள்	 பல	 தலாளித் வங்கள்	 ெசயல்ப கின்றன.	 தலாளித் வம்
றித்த	 மார்க்சிய	 வைரய ப் கள்	 ேமற் 	 அய்ேராப்பிய	 நிலவரங்களின்

விளக்கங்களாகேவ	உள்ளன	என்றார்.

றிப்பிட்ட	 ஒ காலகட்டத்தில்	 ஒ 	 ெதாழிலாளி	 ெப ம்	 ஊதியம்	 எவ்வள ,
அக்காலத்திய	 உற்பத்தியில்	 ஒவ்ெவா 	 ெதாழிலாளியின்	 சராசரி	 பங்ெகன்ன	 –
அதன்	 வித்தியாசம்தான்	 உபரிமதிப் 	 என்ப தான்	 சரியான	 கணக்கீ .	 இந்த
கணக்கீ 	 உலகளாவிய .	 காலனிகள்	 தலாளித் வத்தின்	 கிராமங்கள்	 என
ேப ம்ேபா 	 ேராசாலக்சம்பர்க்	 அ கில்	 ேலாகியா	 வ கிறார்.	 நம 	 நகரங்கள்
கிராமங்கைள	 ரண் வைதவிட	 காலனிநா கைள	 தலாளித் வ	 நா கள்
ரண் வ 	 மிக	 அதிகமான 	 .	 இ வட்ட	 க த் தைன	 ரிந் 	 ெகாள்ளாமல்

உபரிமதிப் 	 கணக்கீட்ைட	 சரியாக	 வைரய க்க	 யா 	 என்ப ம்	 அவர
விமர்சனம்.

ஷ்யா	 ேசாவியத்தில்	 இலாப	 ேநாக்கில்ைல	 என்றா ம்	 தலாளித் வ
ெதாழில் ட்ப	அ ப்பைடயிேலேய	ெசயல்ப கிற 	என்றவர்	ேலாகியா.	ஒ நாட் ன்
ெதாழில்	 நி வன	 பிரச்சைன	 ேவ -	 அ 	 தனிஉைடைமயா	 அல்ல 	 ெபா
உைடைமயா	 என்ப 	 ேவ 	 என்கிறார்.	 விஞ்ஞானத்ைத	 உற்பத்திக்
பயன்ப த்தேவண் ய	 எந்த	 நாட் ம்	 ஏற்றத்தாழ் கள்	 இ க்கேவ	 ெசய் ம்.
உற்பத்தி,	 கர் ,	ேசமிப் 	ஒன் டன்	ஒன் 	இயங் பைவ.	 ந்திய	ஆண் களில்
ேசமித்த	உைழப் 	சக்திேய	ேசாசலிச	ெபா ளாதாரத்தில்	 லதனமாகிற .	கனரக
எந்திரங்களாக	 காட்சி	 அளிக்கிற .	 அேத	 ேநரத்தில்	 வியல்	 ைறயில்
எந்திரங்கைள	 த்தி	 ெபா ளாதாரத்ைத	 நவீனப்ப த் ம்	 யற்சி
வறட் த்தனமாக	அங் 	நைடெப கிற 	என்ற	விமர்சனத்ைத	அவர்	ைவத்தார்.

மார்க்சியம்	தன 	இ தி	இலட்சியமாக	 ரண்டலற்ற	ச தாயம்	அைமப்ப 	 பற்றி



ேப கிற .	 ெசயல்படேகா கிற .	 அப்ப 	 அைம ம்	 ச தாயம்	 மா ட
ஆ ைமகைள	 உயர்த் ம்	என	நம் கிற .	அங் 	சில	காலத்திற் ள்	அரசாங்கம்
இற் 	 வீ ம்	 என் ம்	 ெசால்கிற .	 எந்த	 இசத்ைத ம்	 ேப கிற	 இ தி
இலட்சியங்கள்	 என்பைத	 மட் ேம	 அ ப்பைடயாக	 ைவத் 	 அைத
மதிப்பிடேவண் மா?	 அதன்	 ேநாக்கங்க க் 	 அ சரிக் ம்	 வழி ைறகள்
மதிப்பிட க் 	 அப்பாற்பட்டைவயா?	 ைகயாள	 வி ம் ம்	 ைறகளின்	 சரி	 தவ
பற்றி	 ேபசக் டாதா?	 வரலாற்றின்	 திய	 கட்டம்	 மார்க்சியம்	 வ ேபால்தான்
கட்டாயம்	 நடக்கேவண் மா?	 ேவ 	 எந்த	 வைகயி ம்	 நடக்க	 இயலா 	 என்
விதிேய	 தீர்மானித் விட்டதா	 ேபான்ற	 ேகள்விகைள	 ேலாகியா	 எ ப்பினார்.
தன்ைன	 pro	 Marxist	 என்ேறா	 Anti	 Marxist	 என	 மதிப்பிடேவண்டாம்	 எனக்
ேகட் க்ெகாண்டார்.

உலகப்	 ரட்சிக்காக	 எவ்வழி ம்	 உகந்தேத	 என	 மார்க்சியர்கள்	 க கின்றனர்.
ஒ க்கெநறி	 றித் 	 அவர்களிடம்	 விவாதிக்க	 வதில்ைல.	 ரட்சிக்காக
ஜனநாயகத்ைத	 சிைதக்க ம்	 அவர்கள்	 தயங் வதில்ைல	 என்கிற	 விமர்சனம்
ேலாகியாவிடம்	இ ந்த .

தலாளித் வ	சங்கிலி	அதன்	வலிைமயான	கன்னியில்	உைட ம்	என	மார்க்ஸ்
நம்பினார்.	 அதன்	 பலவீனக்கன்னி	 ஷ்யாவில்	 உைடகிற 	 என	 ராட்ஸ்கி
எ தினார்.	ெலனின்	எங் 	பாட்டாளிகள்	இயக்க	கட்சி	வ வாக	தைலயி கிறேதா
அங் 	 உைட ம்	 என்றார்.	 தலாளித் வ	 சங்கிலி	 உைடவ 	 பற்றிய	 பார்ைவகள்
மா பட் 	 தமக் 	 கிைடப்பதாக	 ேலாகியா	 எ தினார்.	 உற்பத்தி	 சக்திகைள
ெபா த் 	அெமரிக்கா ம்	 ஷ்ய	கம் னிச ம்	ஒன் ேபாலேவ	 நடப்பதாக	அவர்
ற்றம்	சாட் னார்.

இன் ள்ள	 இந்தியாவில்	 (1952ல்)	 நப க் 	 	 150	 மதிப் ெகாண்ட	 உற்பத்தி
க விதான்	 இ க்கிற .	 ஒட் ெமாத்த	 லதன ம்	 அவ்வள தான்.
தலாளித் வத்ைத	 ஒழித்தபின்	 இச் ழலில்	 நாம்	 அெமரிக்கா	 ஷ்யா

ெபா ளாதார	நிைலைய	எட்ட	ேவண் ம்	எனில்	20	ேகா 	ேவைலக் 	தலா	 	10000
லதனமாவ 	 ேவண் ம்.	அதாவ 	 2	லட்சம்	 ேகா 	 ேவண் ம்.	 2000	 பில்லியன்

ேகா 	 ேதைவ.	 நம 	 5	ஆண் 	 திட்ட	ஒ க்கீேடா	 25	 பில்லியன்	அளவில்	 தான்
இ க்கிற .	கம் னிஸ்ட்கள்	ஆட்சிக் 	வந்தால்	 தலீட் ற் 	என்ன	ெசய்வார்கள்.
ஏகாதிபத்தியம்	 தலாளித் வத்தின்	 இ திகட்டம்	 என்பெதல்லாம்	 சரியல்ல.
இரண் ம்	 இரட்ைடப்	 பிறவிகள்.	 ேசர்ந் 	 வளர்ந் வ பைவ	 என்றார்	 ேலாகியா.
மார்க்சியத்தின்	 அற் தமான	 அம்சம்	 ெசாத் 	 றித்த	 நாட்டத்திலி ந்
ெவளிேயற்றம்	என்பேத	(	Not	to	be	fascinated	by	property).

இந்தியாவின்	 இன் ள்ள	 ெபா ளாதார	 நிைலைமகைள	 ேமம்ப த்த	 அ
தலாளித் வம்	 அல்ல 	 ேசாசலிசம்	 என	 எந்த	 வழியானா ம்	 ைறந்த 	 80



ஆண் களாவ 	 ேதைவப்படலாம்	 .	 ஆசியா	 ஆப்ரிக்கா	 மக்கள்	 தங்கள்
நாகரீகத்ைத	 ேமற் 	 பாணியில்	 கட்ட	 யா 	 .	 தலாளித் வம்	 மனித ல

ைமக் ம்	ேமம்பாட்ைட	தந்த	 ற்ேபாக்கான	ஒன்றாக	ஒ காலத்தில்	இ ந்த .
ஆனால்	 இப்ேபா 	 சீரழி கைள	 தந் வ கிற 	 என	 மார்க்சியம்	 ெசால்வதில்
தி த்தம்	 ேதைவ	 என்றார்	 ேலாகியா.	 அய்ேராப்பாவிற் 	 ஒ காலத்தில்
ற்ேபாக்கானதாக	ேமம்பா கைள	தந்த 	என் தான்	ெசால்லேவண் ம்	என்றார்.

கம் னிஸ்ட்கள்	 தாங்கள்	 மிகப்ெபரிய	 லட்சியத்திற் 	 வரித் க்ெகாண்டவர்கள்
என்பதால்	 நாம்	 ேப ம்	 நன்னடத்ைத	 உபேதசங்கைள	அலட்சியப்ப த் கிறார்கள்.
உலக	 ரட்சி	 என்பதால்	 ஜனநாயக	 சீர் ைல கைளப்பற்றி	 கவைலப்ப வதில்ைல.
தங்களின்	 ேசாசலிச	 ச கம்	 என்கிற	 உண்ைமக்காக	 ெகாைலக க்
அஞ் வதில்ைல.	 உலக	 ெதாழிலாளர்	 ஒற் ைம	 என்பதன்	 ெபா ட் 	 நா களின்
ேயட்ைசத்தன்ைம	 பற்றிக்	 கவைலப்ப வதில்ைல.	 எனேவ	 ெநறிகைளப்	 பற்றி

அவர்க டன்	உைரயாட	 வதில்ைல.	எங்கைளப்	ேபான்றவர்கைள	 ‘அெமரிக்கன்
ஏெஜண்ட்’	 எனச்	 ெசால்லி	 ேசாசலிஸ்ட்கைள	 ஒழித் விடலாம்	 என
நிைனக்கிறார்கள்.

மனிதைன	 ெசாத் ரிைம	 ஆைசயிலி ந் 	 ெவளிேயற	 ெசய்வ 	 என்ப
மார்க்சியத்தின்	ெப ம்	ெகாைட	என்றார்	ேலாகியா.	மார்க்ஸ்	க த் க்களில்	தவ
இ ந்தா ம்	 ெசாத் ரிைம	 ஒழிப் 	 என்ப 	 அதன்	 தனிச்சிறப் 	 என்கிற	 ஏற்ைப
தந்தார்	ேலாகியா.	சில	காந்தியர்கள்	ேப வைதப்	ேபால	 தலாளித் வ	அைமப்பில்
நல்ெலா க்கம்,	 நீதிெநறி	 ேபான்றவற்ைற	 இடம்ெபறச்	 ெசய்யலாம்	 என்ப
பகற்கன .	ஆயிரக்கணக்கான	 தலாளிகைள	தர்மகர்த்தாக்களாக	ஆக்கிட ம்
இயலா 	 என்கிற	 காந்தியம்	 றித்த	 விமர்சனப்பார்ைவைய ம்	 ேசர்த்ேத
ன்ைவத்தார்	 ேலாகியா.	 தலாளித் வம்	 தங் தைடயற் 	 ெபா ளாதார

ஏற்பாடாக	நிலவ ம்	மற்ெறா றத்தில்	நல்	ஒ க்கம்,	நன்ெனறி	என்கிற	கலாச்சார
வாழ் 	 எனச்	 ெசால்வ ம்	 அபத்தேம.	 அ 	 காந்திைய	 க்கி	 ரிந்
ெகாள்வதாகேவ	அைம ம்	என்றார்	ேலாகியா.

தனிமனித ம்	 ழ ம்	 இைணந் 	 ன்ேன ம்	 வைகயில்	 ெசாத் ரிைமைய
அகத்தி ம்	 றத்தி ம்	ஒழிப்ப 	சவாலான	ெசயல்	என்றா ம்	இயலாத	ஒன்றல்ல
என்கிற	தன 	நம்பிக்ைக ம்	அவர்	ெவளிப்ப த்தினார்.

மார்க்ஸ்	எ தியைவ	சித்தாந்தமாகிவிட்ட .	ஆனால்	காந்தி	தீர்க்கதரிசிகைளவிட
திட்டவட்டமாக ம்,	 தத் வ	 அறிஞர்கைளவிட	 ெபா ப்பைடயாக ம்	 எ தி ம்
ேபசி ம்	 வந்தார்.	 அவர 	 ெசயல்கள்	 லம்தான்	 அவர்	 மிளிர்கிறார்.	 அவர
அன்றாட	வாழ்க்ைக	ெசயல்பா கள்	 லேம	அவர்	அதிகம்	பரவினார்.	காந்தியியம்
என்ற	 ெசயல் ைறயில்	 வ கட்டப்பட் 	 ெவளிப்ப ம்	 ேசாசலிச	 க த் க்கள்
கசடற் 	 ய்ைம	 ெப வ டன்	 காந்திய	 நிறத்ைத ம்	 ஓரள 	 ெப ம்	 வாய்ப்



ெகாண்ட 	என்றார்	ேலாகியா.

காந்தி	 தன 	 ெப ம்	 எ த் ப்	 பைடப் களால்	 .உலகத்ைத	 வசீகரிக்கவில்ைல.
தன 	 ெசயலால்	 வாழ்ந் 	 காட் வதன்	 லம்	 அவர்	 மக்கைள	 ஈர்த்தார்.
வாழ்ந்ததற் ம்	 ெசயல்பட்டதற் மான	 கெமண்டரி	 என	 அவர்	 எ த் க்கைள
எ த் க்ெகாள்ளலாம்.	 அவர்	 இ ந்த	 காலத்தில்	 இ ந்த	 தலாளித் வம்,
ேசாசலிசம்	என்கிற	 ைறைமகளில்	அவர்	ெசல்வாக் 	ெச த்த	 ந்தி ந்தால்
ெபரி ம்	மகிழ்ந்தி ப்ேபன்	என்றார்	ேலாகியா.

அநீதிக் 	 எதிரான	 நியாயத்திற்கான	 ய	 ன்பத்ைத	 ஏற் க்ெகாண்ட	 உலக
அைடயாளம்	 என	 காந்திைய	 ெசால்ல ம்.	 நாம்	 கா ம்	 உலகில்	 ெப ம்
அைமப்பில்	அதன்	பாகமாக	உண ம்	அளவில்	மட் ேம	தனிமனிதன்	ெதரிய ம்.
அய்ேராப்பா	 தனிநபர்	 அைமப்பின்றி	 ஆதரவற்றவன்	 ேபால்	 இ க்கிறான்.	 இந்த
ேமற் 	 ழலில்தான்	 மகாத்மா	 வ கிறார்.	 உன்னிடம்	 ஆ தம்	 இல்லாவி ம்,
அைமப் 	இல்லாவி ம்	உன்னிடம்	உள்ள	அநீதி	எதிர்க் ம்	ஆன்ம	சக்தி	உள்ள .
அதனால்	 ஏற்ப ம்	 ன்பங்கைள	 தாங்கிக்ெகாள் ம்	 மனவலிைம	 உள்ள 	 என
சாதாரண	மனித க் 	காந்தி	உணர்த்தினார்.

நவீன	உலகில்	 ட்டத்தின்	ஒ ப தியாக	தனிமனிதன்	இ ந்தால்தான்	பய ள்ள
ைறயில்	இயங்க	 கிற .	 த ந்த	அைமப்பின்	அரவைணப் 	இல்ைலெயனில்

அவன்	 எலிையப்ேபால்	 ஆகிவி கிறான்.	 இன்னல்கைள	 சகித் க்ெகாள் ம்
ஆற்றைல	 கற் ம்	 மனிதன்	 அநீதி	 எதிர்த் 	 ேபாரி ம்	 ஆன்ம	 பலம்
ெகாண்டவனாகிவி வான்	 என	 ஒவ்ெவா வ க் ம்	 நைட ைறயில்
உணர்த்தியவர்	 காந்தி.	 மிகச்சாதாரண	 தனிமனிதனின்	 ஆன்மபலத்ைத
உணரெசய்தவர்	காந்தி.	தனியாக ம்	 ட்டாக ம்	ெபா ந்தா	 சட்டங்கைள	 மீ ம்

வழி	ஒன்ைற	காந்தியிடமி ந் 	மக்கள்	ெபற்றனர்.

அன் 	 ஆ தங்க க் 	 எதிரான .	 உலகின்	 தைல	 சிறந்த	 மனிதர்கள்	 தங்கள்
சிந்தைன	 மற் ம்	 ெசயைல	 ஆ தமற்ற	 வைகயில்தான்	 தந் ள்ளனர்.	 ஆனால்
தங்கள்	 ப தியினர்	 ேமல்	 அன் 	 என்ப 	 மா டம்	 மீதான	 அன்பிற் 	 எதிராக
ேபாவைத	 பார்க்க கிற .	 மனிதன்	 தன்ைன	 பிறரிடமி ந்
நிைலநி த்திக்ெகாள்ள	ஆ தம்	 ேதைவ	 எனக்	 க கிறான்.	ஆ தம்	 என்றாேல
அநீதி	 என்ப 	 அதன்	 ேவர்	 ஆகிவி கிற .	 ஆ தம்	 இல்லாமல்	 எப்ப 	 ேபாலீஸ்,
அந்நிய	 பைடெய ப் 	 தற்காப் 	 என	 ேகட்கப்ப கிற .	 உலகில்	 சமத் வ	 நீதிைய
வன் ைறயற் 	நிைலநாட் வ 	எப்ப 	என்ப தான்	ைமயமான	 ேகள்வி.	அதற்
பதில்	காந்திய	சிவில்	ஒத் ைழயாைம	என்பேத	என்றார்	ேலாகியா.

காந்தி	பன்ைமத் வவாதி	 (Gandhi	was	a	pluralist-).	அவர்	கட ள்	பற்றி	அதிகம்
ேபசியி க்கலாம்.	 ஆனால்	 அவ க் 	 இலட்சியவாதம்,	 ெபா ளாதாரவாதம்	 என



எ ம்	 ற் 	 ைமயானதல்ல.	 அவர்	 அைனத் வைக	 சாத்தியங்கைள ம்,
காரண	 விைள கைள ம்	 பார்ப்பவராக	 இ ந்தார்.	அவரிடம்	 ேமானிசம்	 இல்ைல.
காந்தியிடம்	pragmatic	liberalism	இ ந்த 	எனலாம்.

இலட்சியப்	 பயணத்தில்	 சாதனம்	 எ ம்	வழி ைறக ம்	இலட்சியத்திற் ரியைவ
என	 வலி த்தினார்	 காந்தி.	 நல்வாழ் 	 என்பைத	 ெகாைலகள்	 லம்
கண்டைடய யா 	 என	 உரக்கத்	 ெதரிவித்தார்.	 இன்ைறய	 ெபாய்களின்	 லம்
நாைளய	 உண்ைமைய	 நிைலநாட்ட யா .	 சர்வாதிகாரம்	 ஜனநாயகத்ைத
தந் வி ம்	 என்ப 	 கட் க்கைத	 என்றார்.	 ஓர்	 அ 	ஆனா ம்	 அ ேவ	 ேபா ம்
என்பதன்	 லம்	 அைனவைர ம்	 அைனத் 	 ெசல்லேவண் ய	 ெபா ப்ைப
உணர்த்தினார்	 காந்தி.	 எண்ண யாத	 ஏணிப்ப களில்
இலட்சக்கணக்கானவ டன்	இைணந்த	பயணத்ைத	ஒவ்ேவார்	அ யாக	ெசய்தவர்
காந்தி.

ரட்சியா	 பார்லிெமண்ட்டா	 என்பதல்ல	 பிரச்சைன.	 ஓட் ன்	 லமா-	 ப்பாக்கியா
என்ப 	 ட	 தவறான	 ேகள்விதான்.	 பதில்	 காணேவண் ய	 ேகள்வி	 மக்களின்
சத்தியாக்கிரக	உரிைமயா-	ஒ 	சிலரின்	 ப்பாக்கி	உரிைமயா	என்ப தான்	என்றார்
ேலாகியா.	 ெகா ங்ேகால்	 ஆட்சிைய	 வீழ்த்த	 மக்களின்	 சத்தியாக்கிரகம்	 எ ம்
மகத்தான	ஆ தத்ைத	உதாரணமாக்கி ள்ளார்	காந்தி.

கிராம	 அளவில்	 தரமான	 ஜனநாயகம்	 என்பைத	 காந்தி	 யற்சித்தார்.
யேதைவைய	 ர்த்தி	ெசய் ெகாள்ள ந்த	கிராமக்	 யர 	 ேதைவ	என்றார்.

ஆனால்	 நமக் 	 கிைடத்த	 பிரதிநிதித் வ	 ஜனநாயகத்தில்	 ராட்ைட	 காணாமல்
ேபாய்விட்ட .	 பஞ்சாைல	 சிெமண்ட்	 ஆைலகள்	 எ ந்தன.	 கிராம	 அர
வி ம்பத்தக்க 	 என	ஒற்ைற	வரி டன்	அரசியல்	அைமப் 	 சட்டம்	தி ப்தி ற்ற
என்கிற	 வி தைலக் ப்	 பின்னரான	 நிைலைமகள்	 றித் 	 ேலாகியா	 தன
விமர்சனத்ைத	ைவத்தார்.

ற் க்	 க வியின்	 ெசய்தி	 என்ன?	 வா ம்	 இடம்	 தன்னிைற 	 ெகாண்டதாக,
தன்கட் ப்பாட் ற் ள்	ெடக்னாலஜிையக்	ெகாண்ட	கிராம	நிர்வாகம்	என்ப தான்.
காந்திக் 	 எளிைம ம்,	 எளிய	 க விக ம்	 அவசியமாக	 ெதரிந்த .	 ஆனால்
நம்மவர்க க்ேகா	அ 	 ேகலிக் ரிய	 ஒன்றாகிவிட்ட .	 கம் னிஸ்ட்	 ேஹாசிமின்
ட	எளிைமயான	வாழ்க்ைகையத்தான்	காட் கிறார்..	கம் னிஸ்ட்க க் 	அதில்

ேகாட்பாட் த்தன்ைம	 இல்ைல.	 ஆனால்	 காந்திக்ேகா	 அ 	 ேகாட்பா
சம்பந்தமான 	 (To	 communism	 simple	 living	 is	 not	 doctrinal,	 where	 as	 to
Gandhism	it	is)	.	எளியவைக	வாழ்க்ைகேய	 ட	 ரட்சிகரமான தான்.

இன் ள்ள	 நிைலைமயில்	 காந்தி	 ேபசியைவ	 எல்லாம்	 மரியாைதக் ரிய
க த் க்கள்	 அவ்வளேவ.	 நைட ைற	 அ லாக்கத்திற் 	 உகந்தைவ	 அல்ல



என்பதற்கான	நிகழ் கள்	நடந் ெகாண் க்கின்றன.	காந்தியின்	க த் க்கைள
ெபா ளாதார,	நிர்வாக	 ைறகளில்	இைணத் க்ெகாண் 	ெசயல்பட்டால்	இந்தியா
உலகிற் 	 தியேதார்	 நாகரீகத்தன்ைமைய	 காட்ட ம்.	 மனிதன்	 நல்லவனாக
இ ந்ேத	 தீரேவண் ம்	 என்கிற	 ச க	 கட் மானமாக	 அ 	 இ க் ம்	 என்
எ தினார்	ேலாகியா.

இந்திய	 வி தைலப்	 ேபார்	 சில	 சமரசங்கைள	 ெசய் ெகாண்ட .	 எதிராக
ேபாரா வந்த	காந்தியம்	(Gandhi	in	opposition)	தன 	ேபாராட்டத்ைத	இ திவைர
எ த் ச்	ெசல்ல	 யாத	பலவீனங்களிலி ந் 	 ட	‘அரசாங்க	காந்தியியத்தின்’
ேபாதாைமகள்	 வந்தி க்கலாம்	ஆட்சிக் 	 வந்த டன்	 அவர 	 சீடர்கள்	 அவரின்
மிக	 க்கிய	சிவில்	ஒத் ைழயாைம	ேபான்றவற்றிற் 	அஞ் கிறார்கள்.

ஆட்சி	 எதிர்த்த	 காந்தியம்	 ரட்சிகரமானதாக	 இ ந்த .	 ஆட்சிக் 	 வந்த டன்
காந்திய	அரசாங்கம்	என்றவர்கள்	 ன் 	இ ந்த	அேத	 நைட ைறைய	அப்ப ேய
பின்பற்றினார்கள்.	 மார்க்சியேமா	 ஆட்சிக் 	 எதிேர	 நிற் ம்ேபா ம்,	 ஆட்சியிேல
அமர்ந்தேபா ம்	 ரட்சிகரமாக	 இ க்கேவண் ள்ள .	 ன்பி ந்த
நிைலைமகைள	 அ 	 அ டன்	 மாற்ற	 ேபாரா கிற 	 என்கிற	 ேவ பாட்ைட
ேலாகியா	ேந 	மீதான	விமர்சனமாக	ைவத்தார்.

ஒ ைற	 பாஷ்	 ேலாஹியாவிடம்	 ேகட்டார்.	 காங்கிரசா-	 காந்தியா	 யார்
பலமானவர்கள்.	காந்திதான்	என்பைத	அறிந்ேத	தான்	ெசயல்ப வதாக	 ேலாகியா
பதில்	தந்தார்.	காங்கிரஸ்	இயற்றிய	 தீர்மானம்	ஒன்ைற	காந்தி	 வீட்ேடா	ெசய்தார்.
அைத	காங்கிரஸ்	ஏற்ற	ேநரத்தில்	இக்ேகள்வி	எ ந்த .

காந்தி	 உலக மகன்	 என்பதில்	 நம்பிக்ைக	 ைவத்தி ந்தார்.	 சாதி,	 இன,
வர்க்கங்க க் 	 அப்பால்	 அச்சிந்தைன	 ேதைவ	 என ம்	 க தினார்.	 அவர
தர்மகர்த்தா ைற	 பயன்தரா 	 என்கிற	 க த் 	 ேலாகியாவிற் 	 இ ந்த .
ஆனா ம்	 காந்தி	 என்ன	 ெசால்லவ கிறார்	 என்பைத	 ேலாகியா
பார்க்கத்தவறவில்ைல.	 காந்தி	 தலாளிக க் 	 இ க் ம்	 அதிகாரத்ைத
மட் ப்ப த்த	விைழகிறார்.	ச கத்திற் 	அவர்கள்	பா காப்பாக	இ க்கேவண் ம்
என	 ேகா கிறார்	 என	 ேலாகியா	 எ தினா ம்	 தலாளிகைள	 மனமாற்றம்
ெசய்வெதல்லாம்	சாத்தியமல்ல	என	க தினார்.

கட ள்,	சர்க்கா,	தர்மகர்த்தா	ெகாள்ைக	என்பதில்	ேலாகியாவிற் 	உடன்பா ல்ைல.
ஆனால்	 காந்தியன்	 ஸ்பிரிட்	 என்பதில்	 நிற்க	 வி ம்பினார்.	 ேபார்க் ணமிக்க
ேசாசலிசம்	 ‘காந்தியலீகசி டன்’	என	ேலாகியா	வி ம்பினார்.	காந்திக் 	அரசியல்
என்ப 	 ெநறி	 சார்ந்த	 அைத	 ேமம்ப த் ம்	 அம்சம்.	 அரசியலில்	 ெநறிபிறழ்
என்பைத	அவர்	ஏற்க	ம த்தார்.	உண்ைமயான	அதிகாரம்	அல்ல 	சக்தி	ஒவ்ெவா
தனிமனிதனிட ம்	 உைறந்தி க்கிற .	 அதிகாரம்	 அரசாங்கத்திடம்	 அல்ல



சட்டமன்றங்களில்	ெகட் ப்பட் விடக் டா 	என்பார்	காந்தி.	 ேலாகியா	அகிம்ைச
என்பைத	 பயன்ப த்தவில்ைல	 .	 தீர்மானகர	 ேகாபம்	 ேதைவ	 எனக்க தினார்.
அேதேபால்	 உண்ைம	 எனப்	 ேப ம்ேபா 	 ேலாகியா	 எப்ேபா ம்	 நாம்
பார்த்தவைரயிலான	 உண்ைம	 partial	 truth	என்ேற	 ேபசினார்.	 ேமற் 	 நாகரீகத்ைத
’moral	 and	 religious’	 அ ப்பைடயில்	 காந்தி	 விமர்சித்தால்	 ேலாகியா	 அரசியல்
ெநறிசார்ந் 	விமர்சித்தார்.

ஜமன்லால்	பஜாஜ்	 லம்தான்	காந்தியின்	அறி கம்	ேலாகியாவிற் 	கிைடக்கிற .
ேலாகியாவின்	 திறைமைய	 காந்தி	 பயன்ப த்த	 தவறவில்ைல.	 அவரின்	 சில
கட் ைரகைள	 ஹரிஜன்	 பத்திரிைகயி ம்	 ெவளியிட்டார்.	 மிக ம்	 ைதரியமான
மனிதர்	 ேலாகியா	 என்கிற	 கழாரத்ைத	 காந்தி	 ட் னார்.	 தான்	 அவரின்
ேமதைமக்காக	 கழவில்ைல.	 அவரின்	 தீர்மானகர	 ணத்திற்காக	 கழ்கிேறன்
என்றார்	 காந்தி.	 1946	 ேலாகியாவின்	 ேகாவா	 வி தைலப்ேபாராட்டத்திற்
ஆதரைவ	 நல்கினார்	 காந்தி.	 ேபார்த் க்கீசியர்கள்	 அவைர	 ைக 	 ெசய்
சிைறயில்	அைடத்தேபா 	இந்தியாவின்	ஆன்மா	சிைறயில்	என்றார்	காந்தி.

காந்தி	 மனித க் 	 க்கியத் வம்	 தந் 	 ழலின்	 ெசல்வாக்ைக	 ைறத்
மதிப்பிட் விட்டார்	 என்கிற	 ைறைய	 ேலாகியா	 ெவளிப்ப த்தாமல்	 இல்ைல.
ேசாசலிஸ்ட்களாகிய	நாம்	மனிதைன	 ைறத் 	மதிப்பிட் 	வ கிேறாம்.	ேசாசலிசம்
ஏற்கனேவ	மா ட	நிகழ்ச்சி	நிரலில்	 க்கியத் வம்	ெபற் 	இ க்கிற .	காந்தியக்
க த் க்கைள	 அத டன்	 ேசர்த் 	 ஏற் ைடய	 ேசாசலிச	 ேகாட்பா கைள
உ வாக்கிக்ெகாள்ளலாம்	 என்றார்	 ேலாகியா.	 மனிதன்	 க விக க்
அ ைமயாகிவிட்டான்	 என்பைத	 நாம்	 ஏற்கேவண் ம்.	 காந்தியம்	 சம்பிரதாயமான
மரியாைதக் ரிய	ஒன்றாக	மாற்றப்பட் விட்ட .	’sagehood,	sainthood	satyagraha’
என்பன	 காந்தியிடமி ந் 	 எ த் க்ெகாள்ளத்தக்கனவாக	 இன் ம்
இ க்கின்றன.

சத்தியாக்கிரகம்	 எ ம்	 நியாயம்	 ேகட் ம்	 ைற,	 நற்பண் 	 நாட்டம்,	 எளிைம
நிைறந்த	மனிதன்	என்பேத	காந்தி	அளித்த	வாழ்க்ைக ைற.

உதவிய	 ல்கள்
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மார்க்சியம்	சார்ந்த	எ த் க்கள்	 லம்	அயரா 	ேதாழர்க க் 	கற் 	ெகா த்த
மிக	 க்கிய	தைலவர்க ள்	ஹிர ம்	ஒ வர்.	அவர்	 நாடா மன்ற	 உ ப்பினராக
இ ந்தேபா 	 ேந 	 உட்பட	 க்கிய	 தைலவர்கள்	 அவர 	 உைரைய	 கவனமாக
ேகட்டனர்.	 ெசாற்ெசறி ம்	 ஆழ ம்	 மி ந்த	 அவர 	 ஆங்கிலம்	 ேந ைவ	 மிக
அதிகமாக	 கவர்ந்த .	 அவரின்	 ெபங்காலி,	 உ 	 ெமாழியாற்ற ம்	 பிரமிக்க
த ந்தைவயாக	 இ ந்த .	 நாடா மன்றத்தில்	 இட சாரிகளின்	 மனசாட்சி	 என
அவர்	க தப்பட்டார்.

ஹிரன் கர்ஜி	 பார்	அட்	லா	 பாரிஸ்டர்	 பட்டம்ெபற் 	 1934ல்	இந்தியா	தி ம்பினார்.
சர்வபள்ளி	 டாக்டர்	 ராதாகி ஷ்ணன்	 அறி ைரைய	 ஏற் 	 ஆந்திரா
பல்கைலகழகத்தில்	வரலா 	மற் ம்	அரசியல்	விரி ைரயாளராக	ேசர்ந்தார்.	பிற
கல்கத்தா	 ேரந்திரநாத்	 கல் ரியில்	 ேபராசிரியராக	 பணி ரியத் வங்கினார்.
கல்கத்தா	பல்கைலகழக	இலாகத் ைற	தைலவராக	1940ல்	உயர்ந்தார்.

ஹிரன்	 கர்ஜி	 1936ல்	 ேதாழர்	 பி	 சி	 ேஜாஷி	 பிற	 நண்பர்கள்	 லம்	 கம் னிஸ்ட்
கட்சியில்	 ேசர்கிறார்.	அகில	இந்திய	 ற்ேபாக் 	 எ த்தாளர்	 சங்கம்,	 ேசாவியத்
நண்பர்கள்	 அைமப் களில்	 ெசயல்ப கிறார்.	 கட்சியில்	 வங்க	 மாநில	 கமிட் யில்
ஆரம்பத்தில்	 ெசயல்பட் வந்தார்.	 பின்னர்	 1958-68களில்	 ேதசிய	 க ன்சிலில்
ெசயல்பட்டார்.	 தல்	நாடா மன்ற	ேதர்தல்	 வங்கி	5வ 	ேலாக்சபா	1977வைர	25
ஆண் கள்	 ஹிரன்	 கர்ஜி	 நாடா மன்ற	 உ ப்பினராக	 இ ந்தவர்.	 1990ல்
பத்ம ஷ ம்	 1991ல்	 பத்மவி ஷ ம்	 அவ க் 	 வழங்கப்பட்ட .	 ஒேர	 ேநரத்தில்
ஹிரனின்	 காந்திய	 ஆய் ம்,	 இ	 எம்	 எஸ்	 அவர்களின்	 மகாத்மா	 இசம்	 என்கிற
ஆக்க ம்	 ெவளியாயின.	 இங் 	 இடம்ெபற் ள்ள	 கட் ைரயில்	 காந்தி	 றித்த
ஹிரன்	 கர்ஜியின்	ஆய் 	 க்கமாக	விளக்கப்ப கிற .

காந்தியின்	 ெப மிதேம	 அவர 	 அச்சமற்ற	 தன்ைமயில்தான்	 இ க்கிற .	 ேபச
சக்தியற்ற	மக்கைள	நியாயம்	ேகட்கத்ெதரிந்த	மனிதர்களாக	உயர்த்தினார்	காந்தி.
திரண் 	தங்களால்	ேபாராட	இய ம்	என்பைத	அவர்க க் 	உணர்த்தினார்.	மற்ற
மாெப ம்	மனிதர்கைளப்ேபாலேவ	அவர்	உலகிற் 	உரியவரானார்.

நாங்கள்	 ரட்சிக்காரர்களாக	 இ க்கலாம்.	 ஆனால்	 எங்களில்	 பலர்	 மகாத்மா
காந்தியின்	ேநர யான	அல்ல 	மைற க	 சீடர்களாகேவ	இ க்கிேறாம்	என	ஏப்ரல்
7,	 1958ல்	 வியத்நாமின்	 ேஹாசிமின்	 றினார்.	 மார்க்சிய	 அறிஞ ம்	 இந்திய



வி தைலக்கால	 நிகழ் கைள	 உற் ேநாக்கி	 இந்திய	 கம் னிஸ்ட்க க்
வழிகாட் யாக	 இ ந்தவ மான	 ரஜினிபாமிதத்	 காந்திைய	 தலாளிகளின்
க 	என	1939ல்	 றிப்பிட்ட 	சற் க்	க ைமயான 	.

மற்ற	 எல்ேலாைர ம்விட	 காந்தியால்தான்	 மக்கைள	 ேபாராட்டப்	 பாைதக்
அைழத் வர ந்த .	 அேதேபால்	 ரட்சி	 அளவிற் 	 அ 	 ேபாகிவிடாமல்
த க்க ம்	 ந்த .	 இந்த	 அபார	 சக்தியால்	 அவரால்	 பிரிட் ஷாைர
விவாதேமைடக் 	 ெகாணர ந்த 	 என	 ஷ்ய	 அறிஞ ம்	 இந்திய
ஆய்வாள மான	உல்யாவ்னாஸ்கி	1970ல்	எ தினார்.

கம் னிஸ்ட்	 கட்சி	ைலன்	 என	 காந்திையப்பற்றி	 திட்டவட்டமாக	வைரயைற	 ஏ ம்
இல்ைல.	 அவர 	 பங்களிப் ,	 பாத்திரம்	 றித்த	 ெபா வான	 ரிதல்	 கட்சியிடம்
இ ந்த .	ஹிரனின்	 காந்திைய	 ப த்தல்	 த்தகம்	 வந்தேநரத்தில்	 பியாரிலாலின்
காந்தி	 இ தி	 கட்ட ம்,	 இ	 எம்	 எஸ்	 நம் திரிபா ன்	 மகாத்மா-	 இசம்	 என்கிற
ஆக்கங்க ம்	ெவளிவந்தன.

இந்தியாைவப்ேபாலேவ	 ரண்பா கள்	 ெகாண்ட	 மனிதராக	 காந்தி	 இ ந்தார்.
அேத	 ேநரத்தில்	 மற்ற	 அைனவைர ம்விட	 உயர்	 பார்ைவதீர்க்கம்	 ெகாண்டவராக
அவர்	விளங்கினார்.

இந்திய	 ேவர்கள்	 என்பதிலி ந் 	 வந்தா ம்	 எங்கைளப்	 ேபான்றவர்கைள
மார்க்சியம்	 ஈர்த்த .	காந்தியம்	 என்ப 	தன்னிடம்	காணப்படவில்ைல,	காந்தியம்
என்கிற	ஒன் டன்	தான்	 ேவ பட் 	இ ந்தா ம்	அ 	 மகத்தான	 சிந்தைனயாக
இ ந்த 	என	ஹிரன்	ெசால்கிறார்.	விஞ்ஞான	சிந்தைன	என்ற	ெபயரால்	எல்லாம்
அைத	 றக்கணித் விட	 யவில்ைல	என்கிற	உணர்தல்	தம்மிடம்	இ ந்ததாக ம்
ஹிரன்	ஏற்கிறார்.

காந்திைய	அவரின்	 கைழ	 ைறத் 	 மதிப்பிடாம ம்,	அேத	 ேநரத்தில்	அவரின்
சிந்தைன	 ெசயல்பாட் ல்	 உணரப்பட்ட	வரம் கள்	 (limitations)	 றித் 	 கண்ைண

க்ெகாள்ளாம ம்	ஆய்விட	ேவண் ம்.	நம 	 ராணங்களில்	கட ைள	எதிராக
நின் 	 விமர்சிக் ம்	 தன்ைம ம்	 பதிவாகிேய	 இ க்கிற .	 அத்தைகய
விமர்சனபார்ைவ டன்	தன்	ஆய்ைவ	ஹிரன்	நடத்தி	ெசல்கிறார்.

காந்தி	 மி வானவர்.	 அேத	 ேநரத்தில்	 பி வாதமானவ ம் ட.	 அப்பி வாதம்
எ ந் விட்டால்	 அவர்	 பின்வாங் வதில்ைல.	 ெதன்னாப்பிரிக்கா	 ேசாதைனயில்
அவரிடமி ந்த	 உட்ேடாபியனிசத்ைத	 நாம்	 பார்க்க கிற .	 அவர 	 ேயற்ற
ைறகளில்	 சமத் வத் வத்ைத ம்	 சக	 மனிதர்	 என்கிற	 உணர்ைவ ம்	 அவர்

அைடந்தார்.	ேபாராட்டம்	என	வந்தேபா 	அதன்	உச்சிக் 	ெசன்றார்.

மனிதர்கைள	 மத	 சாதி	 வைகப்பட் 	 ேவற் ைம	 பாராட் ம்	 இந்திய



ட்டாள்தனத்ைத	 அவர்	 ெபா ேமைடயில்	 சா னார்.	 அப்ப 	 எ ந்த	 தல்
ெப ங் ர க் ரியவராக ம்	 அவர்	 இ ந்தார்.	 தாகத்தால்	 சாேவேன	 தவிர
இஸ்லாமியர்	ஒ வரிடம்	தண்ணீர்	வாங்கி	ப க	மாட்ேடன்	என்பைத	 ட்டாள்தனம்
என்றார்.	 கிலாபத்	 காலத்தில்	 இந் -	 ஸ்லீம்	 என	 இ 	 சாரா க் ம்	 உரிய
ெபா த்தைலவராக	 அவர்	 உணரப்பட்டார்.	 அரசியைல	 ஆன்மீகப்ப த் வ
என்பதில்	ெப ம்	நம்பிக்ைக டன்	ெசயல்பட்டார்.	அரசியலில்	மதம்	என்ப 	 றித்
அவர்	 அச்சப்படவில்ைல.	 மகாத்மா-	 ெசளகத்	 அலி	 வாழ்க	 என்பைதவிட	 இந் -
ஸ்லீம்	ஒற் ைம	வாழட் ம்	 எனப்	 ேபசினார்.	இ 	 சாரா ம்	 ேசர்ந் 	அல்லாஹூ

அக்பர்,	பாரத்மாதாகி	ேஜ,	இந் 	 சல்மான்	கி	ேஜ	என	ஏன்	 ழக்கமிடக் டா
என	வினவினார்.

காந்தி	தான்	 தலாளிகளின்	க வி	என்கிற	எண்ணமின்றி	ெசயல்பட் க்கலாம்.
ஆனால்	அவரின்	 ேபாராட்ட ைறகள்	அதன்	 எல்ைலகள்	 தலாளிகளின்	 எண்ண
ஓட்டத்திற் 	இைசவாக	இ ந்த 	என்ப 	ஹிரனின்	மதிப்பீ .

அந்நிய	 ெபா ட்கைள	 எரி ட் ய	 இயக்கம்	 விமர்சிக்கப்பட்டேபா 	 என
அவமானத்ைத	 எரி ட் கிேறன்	 என்றார்	 காந்தி.	 மக்களின்	 ேகாபத்ைத
மனிதர்களிடமி ந் 	ெபா ட்க க் 	தி ப்பியதாக	காந்தி	ெதரிவித்தார்.	ஹஸ்ரத்
ெமாகானி	 பரி ர்ண	 தந்திரம்	 என்கிற	 தீர்மானம்	 ெகாணர்ந்தேபா 	 காந்தி
அதற் 	உடன்படவில்ைல.	இன் ள்ள	எல்ைலகைள	 ரிந் ெகாள்ளாமல்	ெபா ப்பற்ற
தீர்மானங்கைள	நிைறேவற்றக்	 டா 	என்றார்	.

சம்பரான்,	அகமதாபாத்	 மில்	 ெதாழிலாளர்	 ேவைல	 நி த்தம்,	 சிவில்	 சட்டம ப் -
ெசளரி	ெசளரா	அ பவம்	வழிேய	பர்ேதாலி	கிராமத்தில்	வரிெகாடா	இயக்கம்	என
மக்கள்	 ேபாராட்டங்க டன்	 அவர்	 மக்களின்	 ேபரன் க் ரிய	 தைலவராக	 அவர்
உயர்ந் வந்தார்.

ெசளரி	ெசளரா	நிகழ்வால்	அவர்	பிப்	12,	1922ல்	சட்டம ப் 	இயக்கத்ைத	நி த்திக்
ெகாள்வதாக	 அறிவித்தார்.	 ற் ,	 தீண்டாைம	 ஒழிப் 	 திட்டங்கள்	 என
இயங்கினார்.	 அரசியல்ரீதியாக	 தன்	 	 விமர்சிக்கப்பட்டா ம்	 சமயரீதியாக
சரியான	 ேவ	 என்றார்.	 உண்ைமக் ம்	 அகிம்ைசக் ம்	 உடன்பா ல்லாமல்
காங்கிரசில்	 இ க்க	 ேவண் யதில்ைல	 என் ட	 சற் 	 காரமாக	 ேபசினார்.
காந்தியின்	 இவ்வைகப்பட்ட	 ேகாட்பாட் 	அ ைற	அவர 	 தைலைமையேய
வரம்பிற் 	 உட்ப த்திவிட்ட .	 எனேவதான்	 காந்தியால்	 ரண்ட க் 	 எதிராக
ேபச ந்தா ம்	 நைட ைறயில்	 ரண் பவர்	 நலன்கைள	 த க்க யவில்ைல
என்ப 	ஹிரனின்	ஆய் 	 வாக ள்ள .

காந்தியின்	 கட் மான	 திட்டம்	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப் 	 ேபாரில்	 மக்கைள	 திரட்ட
உதவிய 	என்பைத	ம க்க	 யா .	ஆனால்	பா காப்பான	எல்ைலக் ள்	எல்லாம்



என்றாக்கப்பட்ட .	அவர்	 ர்ஷ்வாக்களின்	தைலவர்	என	நிைனத் க்ெகாள்ளாமல்
காரியமாற்றியி ந்தா ம்,	அதன்	நலன்க க் 	உட்பட்ட	வைகயில்	மக்கைள	திரட்
ேபாராடைவக் ம்	 அவ்வர்க்கத்தின்	 இயல்பிற் 	 காந்தியின்	 ேபாராட்ட ைற
ெபா த்தமாக	ேபாய்விட்ட .	ேந வின்	 லம்	இட சாரி	இயக்கங்கைள ம்	காந்தி
தன 	 கட் க் ள்	 ைவக்க	 வி ம்பினார்.	 ேந ம்	 அவர 	 மாஸ்டரின்
அன் சிைறக் ள்	கட் ண் 	நின்றார்.

ர்ஷ்வாக்களின்	 உலகம்	 உண்ைமக் 	 அப்பாற்பட்ட	 ஏமாற் 	 உலகம்.	 அவர்கள்
வர்க்கம்	 என்கிற	 வைகயில்	 ஒ க்கசீர்ேக கைளப்	 பற்றிேயா	 வன் ைறகள்
றித்ேதா	எந்த	ெபா ட்ப த்தைல ம்	ெசய்வதில்ைல.	காந்திக் 	இ 	ஒ 	ெப ம்
ரண்.	காந்தி	அவர்களின்	வி ப்பமான	க வியாக	ெசயல்பட்டார்	என	ெசால்வ

அற்பவாதமாக	 இ க் ம்.	 காந்தி	 மக்களின்	 இதய	 கத கைளத்	 திறந்தவர்.
அவர்களின்	 மதிப்ைப	 உயர்த்தியவர்.	 நம்ைம	 அ ைமப்ப த்தி
வாழைவத்தவர்களிடம்	 அச்சமற் 	 இ க்க	 கற் த்தந்தவர்.	 அேத	 ேநரத்தில்
அவர 	 தைலைமயில்	 காணப்பட்ட	 சில	 வித்தியாசமான	 தன்ைமகள்	 (oddities)
விமர்சனத்திற் 	உள்ளாகாமல்	இல்ைல	என்கிறார்	ஹிரன்	.

காந்தி-	இர்வின்	உடன்பா 	ெப ம்	ஏமாற்றத்ைதேய	தந்த .	அ த் 	நடந்த	கராச்சி
மாநாட் ல்	 இைளஞர்கள்	 அதி ப்தி டன்	 அவ க் 	 எதிரான	 மனநிைலயில்
இ ந்தனர்	என்பைத	 பாஷ்	சந்திரேபாஸ்	ெவளிப்ப த்தினார்.	காந்தி	1932ல்	தன

	 கவன ம்	 அரிசன	 மக்கள்	 ன்ேனற்றம்	 ேநாக்கி	 என	 அறிவித்
ெசயல்படலானார்.	அரிசன	 ன்ேனற்றம்	 க்கிய	 பிரச்சைனதான்	 -	ஆனால்	 ேதச
வி தைல	இயக்கத்ைத	நி த்திவிட் 	ெசய்யேவண் மா	 (at	 the	 cost	 of	 halting
the	 national	 movement)	 என்கிற	 விமர்சனம்	 காந்தியார்	 மீ 	 வரத் வங்கிய .
தன்ைனத்	 தியாகம்	 ெசய் ெகாள்ள	 இப்ப ப்பட்ட	 பக்கவாட் 	 பிரச்சைனகைள
(side	 issue)	 அவர்	 ஏன்	 ேதர்ந்ெத த் க்ெகாள்கிறார்	 என் 	 பலர்	 திராக
பார்த்தனர்.	 ெப ம்	 தியாகங்கைள	 ேமற்ெகாண்ட	 நம 	 இயக்கம்	 சிறிய
அவ்வளவாக	 க்கியமில்லாத	 பிரச்சைனக டன்	 கட்டப்படேவண் மா	 என்கிற
ேவதைனைய	 ேந 	 ெவளிப்ப த்தினார்.	 அேத	 ேநரத்தில்	 உரிய	 உளவியல்
த ணத்ைத	 அவர்தான்	 சிறப்பாக	 அறிந் 	 வழிகாட் கிறார்	 என	 ேந
சமாதான ம்	அைடந்தார்.

1934	 ேம	 மாதம்	 ய	 காங்கிரஸ்	 ஒத் ைழயாைமைய	 விலக்கிக்ெகாள்ள
ெவ த்த .	சத்தியாகிரகத்ைத	மக்கள்	சரியாக	 ரிந் ெகாள்ளவில்ைல	என

வ ந்தினார்	 காந்தி.	 ஆன்மீக	 க விகைள	 ஆன்மிகமற்ற	 ஊடகங்களால்
ேமற்ெகாள் ம்ேபா 	அைவ	வ விழக் ம்	 (Spiritual	 instruments	 suffer	 in	 their
potency	when	their	use	is	taught	thro	non	spiritual	media	)	என்றார்.

1928ல்	சக்லத்வாலா டன்	காந்தி	சந்திப் ம்	 உைரயாட ம்	நடந்த .	இந்தியாவின்



பிரச்சைனகள்	 றித்த	 சரியான	 ரிதல்	 சக்லத்வாலாவிற் 	 இல்ைல	 எனி ம்
அவரின்	தியாகம்	ேபாற்றப்படேவண் ம்	எனக்	க தினார்	காந்தி.

காங்கிரஸ்	ேசாசலிஸ்ட்	கட்சி	அைமப் 	 1934ல்	 வங்கப்பட்ட .	காந்தி	ேசாசலிசம்
றித்ேதா	 ெதாழிலாளர்-	 விவசாயி	 அைமப் கள்	 றித்ேதா	 விமர்சனங்கைள

அ க்கி	 அரசியல்	 ெசய்யவில்ைல.	 ஒவ்ெவான்ைற ம்	 ரிந் ெகாண் 	 தன
தராசில்	 அைவகைள	 எைட	 ேபாட்டார்.	 சி	 எஸ்	 பியின்	 க்கிய	 தைலவரான
நேரந்திரேதவாவிடம்	விஞ்ஞான	 ேசாசலிசம்	 என்றில்லாமல்	 நைட ைற	 ேசாசலிசம்
பற்றிய	 ரித டன்	 வா ங்கள்	 என்றார்	 காந்தி.	 உங்கள்	 திட்ட	 நகைல	 எதார்த்த
நைட ைற	 வாழ்க்ைகயில்	 ெசயல்	 ஆற் பவர்க டன்	 கலந் 	 ேபசி
ேமம்ப த் ங்கள்	என்றார்.

1940ல்	 பாகிஸ்தான்	 ேகாரிக்ைக	 தீவிர	 வ வம்	 எ த்த .	 தங்களின்
நலன்க க்கான	மக்களின்	எ ச்சிகர	இயக்கம்	மட் ேம	வ ப் வாத	 ழ க்
இைறயாண்ைமெகாண்ட	தீர்வாக	இ க்க	 ம்	என	ரஜினி	பாமிதத்	எ தினார்.
இைத	காந்திய க ம்	காங்கிரஸ்	தைலவர்க ம்	 ரிந் ெகாள்ள	தவறிவிட்டனர்
என்ப 	அவர 	விமர்சனமாக	இ ந்த .	எரி ம்	 தீக் 	எண்ெணய்யாக	அவர்கள்
நடவ க்ைககள்	அைமந் விட்டன	என்றார்	தத்.

காந்தி	 அரசியல்	 தைலவராக	 ெசயல்படேவண் யி ந்ததால்	 அவர்	 றவி
ஆசனத்திலி ந் 	 இறங்க	 ேவண் யி ந்த .	 தன 	 ெகாள்ைக	 நிைலகளில்
உ திப்பாட்ைட	 ெகாண் ந்தா ம்,	 மக்க டன்	 ெதாடர்ந் 	 பயணித்தவர்	 என்ற
ைறயில்	 தன 	 நிைலகைள	 மாற்றிக்ெகாள்ள	 அவர்	 தயங்கவில்ைல.	 அேத

ேநரத்தில்	சில	அ ப்பைடகைள	ைகவிடாமல்	பயணித்தார்.

இரண்டாம்	 உலகப்ேபார்	 காலமான	 1940ல்	 பிரிட் ஷாேர	 தங்கைள
காப்பாற்றிக்ெகாள்ள	 ேபாரா க்ெகாண் க் ம்ேபா 	 அவர்கள்	 நம்ைம	 எப்ப
காப்பார்கள்	 என்றார்	 காந்தி.	 ெமளலான	 உள்ளிட்ட	 தைலவர்கள்	 மக்கள்	இயக்கம்
என்றேபா 	 இப்ேபா 	 சிவில்	 ஒத் ைழயாைம	 டா 	 என்றார்	 காந்தி.
’காங்கிரசின்	 ேதசியம்’	 என	 ஜின்னா	 ேகலி	 விமர்சனம்	 ெசய் ெகாண் ந்தார்.
இந் க்கள்	 ேதசியம்	 என	 சாவர்க்கர்	 ேபசிவந்தார்.	 ேக.எம்	 ன்ஷி	 ேபான்றவர்
அகண்ட	 இந் ஸ்தான்	 என்றனர்.	 காந்தி	 தனக்கான	 எதிர்விைனகைள
காணத் வங்கினார்	என	இச் ழல்	பற்றி	ஹிரன்	விவரிக்கிறார்.

என 	 ராமராஜ்யத்தில்	இளவரச க் ம்	ஆண் க் ம்	ஒேர	 உரிைமேய	என	காந்தி
ேபசினார்.	அவ க் 	ஏைழகள்பாற்	நலன்	என்பதில்	ெப ம்	உ திப்பா 	இ ந்த .
உயர்ந்ேதார்	ெப ம்	ச க	ச ைகக ம்	 பீடங்க ம்	ஏைழகளின்	அவதிக ம்	சில
சரிகட்டல்க டன்	சமவாழ் 	 நடத்த ம்	என	அவர்	 நம்பினார்.	ஜனவரி	 1940ல்
அவர்	 தன்னிடம்	 சிவப் 	 அழிவிற் ரிய	 (Red	 ruin)	 பாைதைய



எதிர்பார்க்கேவண்டாம்	 என்றார்.	 என 	 வாரி 	 ராஜாஜி	 அல்ல,	 ேந தான்.	 ேந
என 	 ெமாழி	 ரியவில்ைல	 என்கிறார்.	 ெமாழி	 க்கியமல்ல.	 இதயங்களின்
ஒன்றிைண தான்	 க்கியம்.	நான்	மைறந்தபிற 	என 	ெமாழிைய	ேந 	ேப வார்
என்றார்	காந்தி.

1942	 ேம	 மாதம்	 இந்தியாவிற் ம்	 பிரிட் ஷ்	 மக்க க் ம்	 இதய ர்வ	 ஒற் ைம
ஏற்படேவண் ெமனில்	உடன்	பிரிட் ஷ்	ெவளிேயறேவண் ம்	என்றார்.	காங்கிரசிடம்
விடக் ட	 அவர்	 ெசால்லவில்ைல.	 இந்தியாைவ	 இைறவனிடம்	 நம்பி	 விட் ச்
ெசல் ங்கள்	 என்றார்.	 இ க்கிற	 கட்சிகள்	 சண்ைடயிட் க்ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள்	 சமாதான ம்	 அைடவர்.	 தீர்ைவ ம்	 எட் வி வார்கள்	 அைனத்
ழப்பமான	 நிைலயி ம்	 அகிம்ைச	 எ ம்	 என்ேற	 தான்	 நம் வதாக	 காந்தி
றிப்பிட்டார்.

விவசாயிகள்	வரிெகாடா	இயக்கத்ைத ம்	 நிலமீட் 	 ேபாராட்டத்ைத ம்	 நடத் வர்.
நிலப்பிர க்கள்	 ஓட்டம்	 பி த் 	 ஒத் ைழக்கேவண் ம்.	 அவசியம்	 என்றால்
ெபா ேவைலநி த்தம்	 ட	இ தியில்	ேதைவப்படலாம்	என	 யி	பிஷ டன்	நடந்த
தன 	உைரயாடலில்	காந்தி	ெதளி ப த்தினார்.

1942	 ஆகஸ்ட்	 ’ெசய்	 அல்ல 	 ெசத் ம ’	 உைரயில்	 காந்தி	 ேநரிைடயாக
விவசாயிக க்ேகா,	 ெதாழிலாளர்க்ேகா	 அைற வல்	 வி க்கவில்ைல.
பத்திரிைகயாளர்கள்,	 மாணவர்கள்,	அர 	ஊழியர்கள்,	 வீரர்கள்	 உதவலாம்	 எனப்
ேபசினார்.	 உடன யாக	 வி வதற் ள்	 வி தைல	 என ம்	 றிப்பிட்டார்.	 ெவ ம்
அைமச்சரைவக்கான	ேபரமில்ைல.	 வி தைல	என	பிரகடனப்ப த்தினார்.	ெசய்
அல்ல 	 ெசத் ம 	 மந்திரமான .	அவர்	அைற வலில்	 இரகசியம்	 ஏ மில்ைல.
தந்திரமனிதன்	இரகசிய	அைமப் களில்	ேவைல	ெசய்யேவண் யதில்ைல	என்ப

அவர 	 நிைலப்பா .	 அரசாங்கம்	 அைனத் 	 தைலவர்கைள ம்	 சிைறயில்
அைடத்த .	 ேபாராட்டத்ைத	 தீவிரமாக	 ஒ க்கிய .	அரசாங்கத்தின்	 ேமாசமான
அடக் ைறயால்தான்	 மக்கள்	 ேம ம்	 ெவ ண் 	 எ ந் ள்ளனர்.	 அழி கள்
ேநர்ந்தி ந்தால்	 அதற் 	 அரேச	 ெபா ப் 	 என	 காந்தி	 ேபசினார்.	 ைவஸ்ராய்க்
ெசப்	 23,	 1942ல்	க த ம்	 எ தினார்.	அடக்கி	ஒ க் தல்	கசப்ைபேய	 ட் ம்-
அதி ப்திைய	அதிகரிக் ம்	என்ப 	ைவஸ்ராய்க் 	உணர்த்தப்பட்ட .

பாகிஸ்தான்	 எ ம்	 தனி	 ’ஸ்ேடட்’	 பற்றிக் ட	 ரிந் ெகாள்ளலாம்-	ஆனால்	 தனி
இைறயாண்ைம	 என்பைத	 ஏற்க யவில்ைல.	 பிரிவிைன	 நாம்	 மட் ம்	 உண ம்
ஒன்றாக	 இ க்கலாேம	 ஒழிய	 உலகத்திற் 	 அைத	 காட்டேவண் யதில்ைல	 (The
separation	 should	 be	 within	 ourselves	 and	 not	 separation	 in	 the	 face	 of	 the
world)	 என்கிற	 ெபா ள்பட	 அறி த்தினார்.	 இந் 	 பிரிவிைனவாதிக ம்
காங்கிரஸ்-	லீக்	மத்தியில்	விரிசைல	அதிகப்ப த்திவிட்டதாக	காந்தி	க தினார்.



கப்பற்பைட	 எ ச்சிக் 	 சில	 நாட்கள்	 ன்னர்	 காந்தி	 நாட் ல்	 உலா ம்	 ெவ ப்
றித் 	 கவைல டன்	 ேபசினார்.	 அ 	 ெபா ைமயிழந்தவர்க க்

வாய்ப்பாகிவி ம்	 என்றார்.	 கப்பற்பைட	 எ ச்சி	 ஏற்பட்டேபா 	 அவரால்	 அைத
ேமாசமான	 உதாரணமாகேவ	 பார்க்க ந்த .	 சிந்திக்காமல்	 ெசயல்பட் விட்டனர்
என்ப 	 அவர 	 அபிப்ராயமாக	 இ ந்த .	 பிரிட் ஷ்	 ெவளிேய வதாக
ேபசிக்ெகாண் க் ம்	 ழலில்	 இ 	 மாதிரியான	 ேபாராட்டங்கள்
அந்நிைலப்பாட்ைட	தள்ளிப்ேபாட் வி ம்.	அ ணா	ஆசப்அலிக் 	ேவண் மானால்
அரசியல்	 சட்ட	 வழியல்லா 	 ேபார் ைனயில்	 இந் 	 ஸ்லீம்	 ஒற் ைமைய
ஏற்ப த்தலாம்	 என்கிற	 நம்பிக்ைக	 இ க்கலாம்.	 அகிம்ைச	 வழி	 நம்	 மக்கைள
உறக்கத்திலி ந் 	 எ ப்பியதா	 இல்ைலயா	 என்பைத	 அ ணா ம்	 அவர
ேதாழர்க ம்	 மனசாட்சிைய	 ேகட் க்ெகாள்ளட் ம்	 என்றார்	 காந்தி.	 ெமஷின்
ப்பாக்கி	 காலத்தில்	 18ஆம்	 ற்றாண் வைக	 ேபாராட்டங்கைள

நடத்திக்ெகாண் க்க யா 	என்றார்	ேந .

வி தைல	நாளான	ஆகஸ்ட்	 15	 1947	அன் 	தன்னிடம்	எந்த	ெசய்தி ம்	இல்ைல
(There	 is	 no	message	 at	 all-	 if	 it	 is	 bad,	 let	 it	 be	 so)	என்ேற	காந்தி	 றினார்.
அவைர	 அ கியவர்கள்	 ஜனவரி	 26	 1948	 ல்	 ேகட்டேபா ட	 தான்
ஏமாற்றமைடந் ள்ளதாக	 ெதரிவித்தார்.	 வ ப் க்	 கலவரங்கள்	 அவைர	 ெப ம்
ேவதைனயில்	 ஆழ்த்தியி ந்தன.	 அெமரிக்க	 ேபராசிரியர்	 ஒ வரிடம்
அகிம்ைசவழியில்	 இ ப்பதாக	 இந்திய	 மக்கள்	 ந த் க்ெகாண் ந்ததாக ம்
சத்தியாக்கிரகம்	ஆழமாக	இறங்கவில்ைல	 என்பைத	 உணர்ந்ததாக ம்	அகிம்ைச
ேபால்	ேதாற்றம்	ெகாண்டைவ	ெநா ங்கி	ேபா ள்ளதாக ம்	அவர்	விசனப்பட்டார்.

காந்தி	வயதாகி	ேநாய்ப்ப க்ைகயில்	கிடந் 	இறக்கவில்ைல.	தான்	ெகாண் ந்த
நம்பிக்ைகயின்பாற்பட்ேட	 டப்பட் 	மரணித்தார்.	இ நாட்கள்	 ன்பாகக்	 ட	தான்
டப்பட் 	 சாகலாம்	 என்கிற	 உள் ணர்ைவ	அவர்	 ெவளிப்ப த்தியி ந்தார்.	 ேந
றியப 	 தன்	 கட் ப்பாட் ல்	 அைனத் ம்	 நடந் வந்த	 காலத்தில்	 அவர்

மைறந்தார்.	 வா ம்	 நாட்களிேலேய	 வழக்கற் ப்ேபாய்	 சா 	 ப க்ைகயில்	 கிடந்த
வந்த	மரணமல்ல	அ .	அவர 	வாழ்க்ைகைய	அம்மரணம்	ேம ம்	உயர்த்திவிட்ட .
ஒற் ைமக்கான	ெப ம்	தியாக	மரணம .

காந்தியால்	 தீண்டாைமைய	 ஒழிக்க யாமல்	 ேபாயி க்கலாம்.	 ஆனால்	 அைத
ஆட்டம்	 காணச்ெசய்தார்.	 வ ைம	 நீக்கம்	 மற் ம்	 வளர்ச்சி	 றித்த	 காந்தியக்
க த் க்கள்	 மரியாைதக் ரியனவாக	 இ க்கலாம்.	 நைட ைறயில்	 அைவ
வ வற்றனவாக	இ க்கின்றன.	காந்தி	மட் ேம	 தந்திரம்	ெபற் த்தந்த	கர்த்தா
என்ப 	 உண்ைமக் 	 ெந க்கமான	 ஒன்றல்ல	 என்ப 	 ஹிரனின்	 மதிப்பீ .
சத்தியாக்கிரகம்	 மட் ேம	 தந்திரத்ைத	 ெபற் த்தந்த 	 என்பைத	 தாண்
வரலாற் 	மாணவர்களால்	ெசல்ல ம்.	ஆனால்	மக்கைள	தட் 	எ ப்பிய	ெப ம்
இயக்கம .



காந்திக் 	இைணயாக	ெசயலாற்றியவர்	எவ ம்	இல்ைல	என்றா ம்	காந்தி	தரி
நிலத்தில்	ெசயலாற்றிடவில்ைல.	அவர்	மட் ேம	என்பதி ம்	உண்ைமயில்ைல.	காந்தி
ர்ஷ்வா	 இயக்கத்திற் 	 ெப ம்	 அைசைவக்	 ெகா த்தார்.	 மக்கைள	 திரட்

எல்ைலக் ள்	 கட் க் ள்	 ேபாராடேவண் ம்	 என்கிற	 யற்சிைய	 ெசய்தார்.	அ
ெசாத் ரிைம	ெகாண்ட	வர்க்க	நலன்க க் 	பா காப்பாக ம்	அைமந்த .

எந்த	 ேநரத்தி ம்	 எைத ம்	 சந்திக்க	 ேவண் ய	 நிைலயில்	 நைட ைற
சார்ந்தவர்களாக	 ேசாசலிஸ்ட்கள்	 இ க்க	 ேவண் ள்ள .	 ேசாசலிசம்	 என்பேத
ட	 moral	 objective	 ெகாண்ட தான்.	 ெநறிேகாட்பா கைள	 பின்பற்றேவண் ய

ஒன் தான்.	ஆனால்	 ன் ட் ேய	 ந்த	 வான	ஒன்றாக	எ ம்	எப்ேபா ம்
இ க்க யா 	என்பைத ம்	 ரிந் 	ெசயலாற்றேவண் ள்ள .

உயர்	 இலட்சிய	 தாகம்	 ெகாண்ட	 நைட ைற	 சார்ந் 	 இயங்கிய	 பழைம ம்
ரட்சிகரதன்ைம ம்	 ெகாண்ட	 கலைவயாக	 (Gandhi	 was	 at	 the	 same	 time
conservative	 and	 revolutionary	 combination	 of	 practicality	 with	 highest
idealism)	இ ந்தார்	காந்திய கள்.	காந்தியத்ைதவிட	காந்தி	 பலமடங் 	 உயர்ந்
நிற்கிறார்.	 நான்	 உண்ைமக்கான	 வழிையத்தான்	 காட் கிேறேன	 தவிர
உண்ைமையேய	காட்டவில்ைல	என	அவர்	ெதளி ப த்தினார்.	தனிநபர்	ஒ க்கம்-
நன்ெனறி	ேமம்பா 	என்பவற்ைற	அவர்	வலி த்திவந்தார்.	வாழ்ந் ம்	காட் னார்.
எந்த	 ச க	 இயக்க ம்	 இவற்ைற	 றக்கணிக்க யா .	 அன் நிைற	 ெசயல்-
மனித ல	அன்பின்பாற்பட் 	ெசயல்	என்பைத ம்	எவ ம்	ம க்க யா .

ஆதார	 ல்

Gandhi	A	study	Hiren	Mukerjee	PPH	July	1958	5th	edition	Ap	2010
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எளிய	 வாழ்க்ைகயில்	 நிைற ெபற்றவராக ம்,	 எந்ேநர ம்	 தளர்வின்றி
உைழப்பவராக ம்	இ ந்தவர்	இ	 எம்	 எஸ்	 நம் திரிபாட்.	 மார்க்சிய	அறி ஜீவியாக
ஏற்கப்பட்டவர்.	 விவசாய	 இயக்கத்திலி ந் 	 தன 	 வர்க்கப்ேபாராட்டத்திற்கான
களப்பணிைய	 வக்கியவர்	இ	எம்	எஸ்.

ேகரளாவில்	ெவ மக்கள்	மத்தியில்	அரசியல்	மற் ம்	தத் வார்த்த	 உைரயாடைல
ெதாடர்ந் 	 ெசய் 	 வந்த	 இ	 எம்	 எஸ்	 தன 	 தாய்ெமாழியில்	 ஏராளம்	 எ தி
வித் ள்ளார்.	 1942ல்	கம் னிஸ்ட்	கட்சி	சட்டரீதியாக	இயங்க	வாய்ப் 	ெபற்ற .

சி	பி	அய்	கட்சியின்	 தல்	காங்கிரஸ்	1943ல்	நடந்த .	அம்மாநாட் ல்	இ	எம்	எஸ்
மத்திய	கமிட் க் 	ேதர் 	ெசய்யப்ப கிறார்.	 1953-54ல்	நடந்த	 ன்றாவ 	கட்சி
காங்கிரசில்	 அவர்	 ெபாலிட்ப் ேரா	 உ ப்பினராகிறார்.	 நி ஏஜ்	 பத்திரிக்ைகக் ம்
ஆசிரியராகிறார்.	 கட்சியில்	 காங்கிரஸ்	 றித்த	 அ ைற,	 சீன	 த்த
க த் ேவ பா கள்	 தீவிரமாக	இ ந்தன.	 கட்சி	 பிள பட்ட .	 1977ல்	 நம் திரி
அவர்கள்	சி	பி	எம்	கட்சியின்	ெபா ச்	ெசயலராக	ேதர்ந்ெத க்கப்பட் 	ெதாடர்ந்
14	ஆண் கள்	ெசயல்பட்டார்.

Mahatma	and	 the	 Ism,	Nehru	 Ideology	and	Practice,	 Indian	Freedom	Struggle,
ேகரளா	 றித்த	 ஆய் கள்,	 இந்தியாவின்	 ேசாசலிச	 பாைத,	 கம் னிஸ்ட்க ம்
நாடா மன்ற	 ஜனநாயக ம்	 ேபான்றைவ	 அவரின்	 றிப்பிட	 த ந்த	 க்கிய
ஆக்கங்கள்.	ஆதிசங்கரின்	தத் வம்,	இந்திய	வி தைல	இயக்க	வர்க்கத்தன்ைம,
ேகரளாவில்	விவசாய	இயக்கம்,	வர்க்கம்-	சாதி-	கட்சி,	 தலாளித் வ	நீதித் ைற,
கிராம்ஸி	சிந்தைன	ேபான்ற	சில	 க்கிய	கட் ைரகைள	அவர்	எ தினார்..	அவர
கட் ைரகள்	 ெதா க்கப்பட் 	 ஆங்கிலத்தில்	 இரண் 	 வால் ம்களாக
ெவளியிடப்பட் ள்ளன.

இ	எம்	எஸ்	அவர்கள்	நி ஏஜ்	பத்திரிைகயில்	1954-56	ஆண் களில்	காந்திய கள்
றித் 	 கட் ைரகள்	 எ தினார்.	 அக்கட் ைரக டன்	 திய	 கட் ைரகளாக

’காந்தியம்	 பற்றி,	 காந்திக் 	 பின்னர்	 காந்தியம்’	 என	 எ தப்பட் 	 மகாத்மா ம்
அவர 	 இச ம்	 என்கிற	 த்தக	 வ வத்ைத	 அைவ	 ெபற்றன.	 அப் த்தகத்தில்
இடம்ெபற் ள்ள	 இ	 எம்	 எஸ்	 அவர்களின்	 காந்திஜி	 றித்த	 பார்ைவ	 இங்



க்கமாக	 ன்ைவக்கப்பட் ள்ள .

காந்தியரில்	 சிலர்	 ேப வ 	 ேபால்	 காந்தியம்	 என்ப 	 வன் ைற	 தவிர்த்த
கம் னிசமா	 என்ற	 பிரதான	 ேகள்விைய	 இ	 எம்	 எஸ்	 எ ப்பினார்.	 மார்க்சியம்
றித் 	ஆய்ந்திட	 ஏராளமான	அ ப்பைட	 ல்கள்	 இ க்கின்றன.	 எங்ெகல்சின்

ேசாசலிசம்	 கற்பனாவாதம்	 விஞ்ஞான	 ேசாசலிசம்,	 ெலனினின்	 கார்ல்	 மார்க்ஸ்,
ஸ்டாலினின்	 இயக்கவியல்	 வரலாற் 	 ெபா ள் தல்வாதம்	 ேபான்றைவ	 உத ம்.
ஆனால்	 காந்தியம்	 பற்றி	 ரிந் ெகாள்ள	 அவர 	 வாழ்க்ைக	 ெசயல்
அைனத்ைத ம்	 பார்க்கேவண் ம்.	 அ 	 எளிய	 ஒன்றல்ல	 என்பைத	 இ	 எம்	 எஸ்
ஏற்கிறார்..

காந்திஜி	பற்றிய	 ய	அ பவத்ைத	இ	எம்	எஸ்	ெசால்கிறார்.	 ’’காந்தியம்	என்றால்
என்ன	 என்ப 	 றித்த	 விளக்கங்கள்	 எ ம்	 வரவில்ைல.	 ெடண் ல்கர்,
பியாரிலாலின்	 வால் ம்கைள	 பார்க்கேவண் ம்..	 தன 	 காந்திஜி	 றித்த
மதிப்பீ கள்	விமர்சனத்திற் 	 உள்ளாகாமல்	இல்ைல	 என்பைத	 ஏற்ற	இ	 எம்	 எஸ்,.
தன 	 மதிப்பீ 	 மார்க்சிய	 ெலனினிய	 அ ப்பைடயிலான 	 என்றார்.
பலைரப்ேபாலேவ	 மார்க்சியனாவதற் 	 ன்னர்	 அவ ம்	 காந்திஜியின்	 சீடர்தான்.
அவர 	 12	வயதிேலேய	காந்திைய	 றித்த	 ஈர்ப் கள்	வரத் வங்கின.	காந்தியர்
மத்தியிேலேய	இட 	 ணம்ெகாண்ட	ேந ைவ	பின்பற் பவராக	அவர்	இ ந்தார்.
ெஜயபிரகாஷ்	 வங்கிய	காங்கிரஸ்	ேசாசலிஸ்ட்	கட்சியில்	இ	எம்	எஸ்	உள்ளிட்டவர்
இ ந்தனர்.	 சிைறயில்	 இ ந்தேபா 	 க்கிய	 காந்தியர்களான	 ராஜாஜி,	 பட்டாபி
சீதாரைமயா,	 	 சாம்ப ர்த்தி,	 ெகாண்ட	 ெவங்கடப்ைபயா	 ேபான்றவர்க டன்
காந்திஜி	 றித்த	 உைரயாடல்கைள	 18	மாதங்கள்	இ	எம்	எஸ்	அவர்களால்	நடத்த

ந்த .

உறங்கி	 கிடந்த	 லட்சக்கணக்கான	 மக்கைள	 எ ந் 	 ேபாராட	 ைவத்தவர்	 என்
மதிப்பி ம்ேபா 	அவர்	 தலாளிகளின்	லீடர்	என் 	ெசால்வ 	 ரண்பா ல்ைலயா
எனக்	 ேகட்கிறார்கள்.	 ர்ஷ்வா	 என்பைத	 ேமாசமான	 பதமாக
எ த் க்ெகாள்ளவில்ைலெயனில்	 ரண்பா 	 இல்ைல	 என	 ரிந் ெகாள்ளலாம்
என்கிற	 விளக்கத்ைத	 நாம்	 இ	 எம்	 எஸ்	 இடம்	 ெப கிேறாம்.	 மக்கைள	 திரட்
விழிப்பைடயைவத் 	 ேபாராட	 அைழத் ச்	 ெசல் ம்	 ர்ஷ்வா	 தைலைமக்
எல்ைலகள்	 இ க்கிற .	 இதற் 	 ேமல்	 ெசல்ல	அவர்கள்	 வி ம் வதில்ைல	 என்ற
வைரயைற	இ க்கிற ..

.	இந்திய	மக்க க் 	 றிப்பாக	கிராமப் ற	மக்க க் 	அவர்	ெப ம்	தீர்க்கதரிசி.
காந்தியின்	 அன் ,	 அகிம்ைச,	 உண்ைம,	 நீதி	 என்பன	 அைனவைர ம்
வசீகரித்தைவ.	 இந்திய	 ெதாழிலாளிவர்க்கம்,	 ப த்த	 மத்தியதரவர்க்கம்	 என
அைனவைர ம்	 அவர்	 ஈர்த்தார்.	 உயர்	 ேநாக்கத்திற்காக	 ேபாரா வைத ம்
அதற்காக	 தியாகம்	 ெசய்வதற் ம்	 அவர்	 கற் த்தந்தார்.	 காந்தியின்



இலட்சியவாதம்	 பலத்ைத ம்	 பலவீனத்ைத ம்	 ெகாண்ட தான்.	 மக்கைள
கட் க் ள்	 ைவக் ம்	அகிம்ைசைய	அவர்	 வற் த் கிறார்.	 ெதன்னாப்பிரிக்கா
சத்தியாக்கிரக	 இயக்கத்திற் 	 நிதி	 உதவி	 ெசய்தவர்கள்	 பட் யலில்	 ரதன்	 ஜி
ஜாம்ெஷட்ஜி	 டாட்டா	 	 25000,	 அகாகான்	 3000,	 ைஹதராபாத்	 நிஜாம்	 2500
ேபான்றவர்	இ ந்தனர்	என	இஎம்	எஸ்	பட் யலி கிறார்.

காந்திஜி	 நைட ைறகளின்	 விைள தான்	 என்ன	 ?	 நரகத்திற்கான	 பாைதக் ட
நல்ெலண்ணங்களின்ப 	 சைமக்கப்ப கிற .	 காந்திஜியின்	 பிற்ேபாக்கான
ச கப்பார்ைவ ம்	 ேபாராட்டக் ணத் டன்	 ேசர்ந்ேத	 மக்களிடம்	 ெசன்ற .
இந்தவைகயில்	அவர்	ெலனின்	ஸ்டாலின்	எ ம்	தன 	காலத்திய	மனிதர்க டன்
ேவ ப கிறார்.	காந்தி	இங்கிலாந்தில்	விஜிேடரியனிசம்	என	எ திக்ெகாண் ந்த
காலத்தில்	 ெலனின்	 ஷ்யாவில்	 தலாளித் வ	 வளர்ச்சி	 என
எ திக்ெகாண் க்கிறார்	என	இ	எம்	எஸ்	ஒப்பீ 	ெசல்கிற .

1909ல்	காந்தி	எ திய	இந்திய	 யராஜ்யம்	ேமற் 	நாகரீகம்	மீதான	கண்டனம்	என
ரிந் ெகாள்ளப்பட் ள்ள .	 மார்க்ஸ்	 எங்ெகல்ஸ்	 எ திய	 கம் னிஸ்ட்
அறிக்ைகயின்	 ப 	அைத	 மதிப்பிட்டால்	 ட் 	 தலாளித் வ	 ேசாசலிச	 பார்ைவ
ெகாண்ட	 வர்ணைனயாக	 இ க்கிற 	 என்றார்	 இ	 எம்	 எஸ்.	 காந்தியின்	 ேமற்
றித்த	 கண்டனம்	 ஒ க்கப்பட்ட	 மக்களின்	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப் ணர்வாக

இல்ைல.	காந்திஜி	தான்	ஒ 	வி வாச	பிரிட் ஷ்	பிரைஜ	என	ெசால்லி ம்	நடந் ம்
காட் னார்.

சர்	 கர்சான்	 ைவலி	 ெகாைலவழக்கில்	 மதன்லால்	 திங்கரா	 ேதசபக்தன்	 என்ற
வைகயில்	தான்	ெசய்த 	சரிேய	என	வாதா னார்.	இந்தியாவிற் 	இன் 	ேதைவ
வீரம்நிைறந்த	தியாக	மரணம்.	அதைனேய	நான்	ெசய் ள்ேளன்	என்றார்	திங்கரா.
அன் 	 ைணச்	ெசயலர்	ேரங்கில்	இ ந்த	சர்ச்சில்	 ட	ேதசபக்தி	என்ற	ெபயரில்
நடந் ள்ள	 ேநர்த்தி	 என	 இைத	 மதிப்பிட்டார்.	 ஆனால்	 காந்திேயா	 திங்கரா
ேபான்றவர்களின்	 நடவ க்ைக	 தவறான 	 என்றார்.	 அவர்	 ேதசபக்தர்	 ஆனால்
கண் த்தனமான	 இ க்கிற 	 என் 	 க த் 	 ெதரிவித்தார்.	 தன 	 உடைல
தவறாக	அவர்	தந் விட்டார்.	அதன்	விள கள்	mischievous	என்றார்.

ேகாகேல	 உட்பட	 அவர்	 காலத்திய	 த்தவர்களானா ம்,	 மற்ற	 காங்கிரஸ்
தைலவர்கள்	 ஆனா ம்	 காந்திையேபான் 	 அரசியல்	 இயக்கம்	 பற்றிய
க த் க்கைள	 ெகாண் க்கவில்ைல.	 அவரின்	 வரவால்
ெசயல்பாட் த்தன்ைமயால்	 பலர்	 வாயைடத் ப்ேபாய்	 அவரால்
வசீகரிக்கப்படலாயினர்.	 அவைரவிட	 அறிவில்	 சிறந்தவர்கள்	 ட	 அவரின்

விற் 	 கட் ப்படலாயினர்.	 ேகாகேல,	 ெநளேராஜி	 மிதவாத	 அரசிய க்
மாற்றாக	 திலகர்,	 லாலாஜி,	 பிபின்	 லால்	 தீவிர	 அரசியல்	 தைலவர்களாக
பார்க்கப்பட்டனர்.	நவீன	அரசியல்	இயக்கத்தில்	உ வான	தைலவர்க ள்	திலகர்	6



ஆண் கள்	க ம்	தண்டைன	ெபற்ற	 தல்	தைலவர்	என்ற	மரியாைதையப்ெபற்றார்.

ேதசிய	 உயர்	 தைலவர்கள்	 ேடாரிகள்	 அல்ல 	 லிபரல்	 ேபால்	 அரசியல்	 பார்ைவ
ைவத்தி ந்தால்,	 ெதன்னாப்பிரிக்காவிலி ந் 	 வந்த	 காந்திய க க்
கிறிஸ் வமத	 ெசல்வாக் டனான	 இந் யிச	 அ ப்பைட	 இ ந்த .	 ெசக் லர்
அரசியல்	 என்பதின்	விலகலாக	அவர்	 ெதரிந்தார்.	ஆனால்	 மிக	 க்கியமாக	ஓர்
அம்சத்தில்	 அவர்	 ேவ பட்டவராக ம்	 விளங்கினார்.	 மக்க டன்,	 அவர்களின்
பிரச்சைனயின்பாற்பட் ,	அவர்கள்	வி ப்பம்சார்ந் 	வாழ்பவராக	இ ந்தார்.	ெசயல்
என்ப 	காந்தியத்தின்	பிரதான	 ணமாக	இ ந்த .

சம்பரான்	 ேபாராட்டம்	 அய்ேராப்பிய	 ேதாட்ட	 தலாளிகைள	 எதிர்த் 	 மக்கைள
திரட் ய	 ேபாராட்டம்.	 அங்கி ந்த	 க்கிய	 அறி ஜீவிகளான	 ராேஜந்திரபிரசாத்,
கி பளானி,	 மஸ் ல்	 ஹக்	 ேபான்றவர்கைள	 ஈர்த்த	 ேபாராட்டம்.	 தியாக
மனப்பான்ைம	 ெகாண்ட	 உயர்தட் 	 மத்தியதர	 வர்க்கம்	 உைழக் ம்	 மக்க டன்
நின் 	அவர்களின்	 ேபாராட்டத்ைத	 ெவற்றிகரமாக	 நடத்தினார்கள்.	அகமதாபாத்
1918	 பிப்-	 மார்ச்	 மில்	ெதாழிலாளர்	 ேபாராட்டம்	காந்தியவைகப்பட்ட	ெதாழிற்சங்க
இயக்கம்	உதயமாக	வழி	ெசய்த .

அகிம்ைச	எனப்	ேபசிய	அவர்	ஏகாதிபத்திய	 த்தத்திற் 	இந்திய	இைளஞர்கைள
மனசாட்சியின்றி	 திரட் னார்.	 இவ்விஷயத்தில்	 அவர்	 ர்ஷ்வா
அரசியல்வாதியாகேவ	 இ ந்தார்.	 ெரளலட்	 பில்	 அரசிதழில்	 வந்த டன்
சத்தியாக்கிரக	 உ திெமாழிைய	 பட்ேடல்,	 சேராஜினி,	 சங்கர்லால்,	 அ ஷ்யா
ஆகிேயார்	 சட்டம ப் 	 இயக்க	 அறிக்ைக டன்	 ெவளியிட்டனர்.	 உண்ைம ம்
அகிம்ைச ம்	பின்பற்றப்ப ம்	என்றனர்.	பம்பாயில்	சத்தியாக்கிரக	உ திெமாழியில்
1200	ேபர்	 15	நாட்களில்	ைகெயாப்பம்	இட்டனர்.	தைட	ெசய்யப்பட்ட	காந்திஜியின்
இந்திய	 யராஜ்யம்,	 சர்ேவாதயா	 ேபான்ற	 ஆக்கங்கைள	 ெகாணர்வ 	 என

ெவ த்தனர்.	 ஏப்ரல்	 6,	 1919ல்	 ஹர்த்தால்	 என்றார்	 காந்தி.	 இப்ேபாராட்டம்
ஜாலியன்வாலாபாக்	ப ெகாைலகளில்	 ந்த .

1920	மார்ச்சில்	கிலாபத்	அறிக்ைகைய	தந்தார்.	இந்த	நிகழ் களின்	ஊடாக	அவர்
ஆகஸ்ட்	1920ல்	ஒத் ைழயாைமைய	அறிவித்தார்.	காந்தி ம்	அலி	சேகாதரர்க ம்
ற் ப்பயணம்	 ெசய் 	 மக்கைள	 திரட் னர்..	 காங்கிர ம்	 ெசப்டம்பர்	 1920ல்	

அகிம்ைச	 வழியில்	 ஒத் ைழயாைம	 என்ற .	 நீதிமன்றம்,	 கல்விக் டங்கைள
விட் 	 ெவளிேய தல்,	 பட்டங்கைள	 தி ம்ப	 த தல்	 ேபாராட்ட ைறகளாக
அறிவிக்கப்பட்டன.	ெவளிநாட் ப்	ெபா ட்கள்	பகிஷ்கரிப் ம்	ெசால்லப்பட்ட .	இந்த
திட்டத்தின்	வர்க்க	பின் லத்ைத	எளிதில்	அறிய ம்.	ஏகாதிபத்தியத்திற் 	எந்த
உ க்கைல ம்	 தராத	 ேபாராட்டம்.	 ேபார்க் ண	 ேபாராட்டங்களில்ைல.	 இ
இயல்பான	 ர்ஷ்வாக்களின்	அச்சம்	தவிர	ேவறல்ல	என	மதிப்பி கிறார்	இ	எம்	எஸ்.



1922	ெசளரி	ெசளராவைர	சிவில்	ஒத் ைழயாைம	தன்	ைகமீறி	ெசல் ம்	என்பைத
அவர்	 உணரவில்ைல.	 அவரின்	 அகிம்ைச	 என்ப 	 மிதவாதிகைள
தி ப்திப த்திய 	 என்றால்	 அவரின்	 மக்கள்	 ேபாராட்ட	 அைற வல்	 தீவிரமாக
ெசயல்ப பவர்கைள	 உற்சாகப்ப த்திய .	 எ 	 பாைத?	 பிரிட் ஷா டன்
அைமதியான	 ேபச் வார்த்ைதயா-	 ேபார்க் ணமிக்க	 ேபாராட்டம்	 லம்	 தீர்வா
என்கிற	பிரச்சைன	எ ந்த .	சிவில்	ஒத் ைழயாைம	நி த்தப்பட்டதில்	அதி ப்தி
ஏற்பட்ட .	 ேமாதிலால்	 ேபான்ற	 யராஜ்யவாதிகள்	 சட்டமன்ற	 க ன்சில்	 ைழ
என்றனர்.	 அைதவிட	 ேமலான	 வழிைய	 மற்றவர்கள்	 சட்டமன்றத்திற் 	 ெவளிேய
ெசயல்பட் த்தான்	 நி பிக்கேவண் ம்	 என	 ராஜாஜி	 ேபான்றவர்க் 	 காந்திஜி
எ த் ைரத்தார்.
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காந்தி	 நா ம்	 ெசன் 	 மக்கைள	 சந்தித் 	 தன 	 திட்டம்	 றித்த
விளக்கிவந்ததன்	 லம்	 அவர்கள்	 திரட்டப்பட்டார்கள்.	 அேதேநரத்தில்
ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப்பில்	 ேபார்க் ண	 ேபாராட்டங்களிலி ந் 	 த க்கப்பட்டார்கள்.
அவர்	மக்களிடம்	ஏகாதிபத்தியம்,	நிலபிர த் வம்	ஆகியவற்றின்	ெகா ைமகைள
ேபசாமல்	 மக்களின்	 ெபா வான	 கஷ்டங்கள்,	 ஏற்ற	 இறக்க	 ேவ பா கள்-
அசமத் வம்	 ,	 அைத	 மாற்றேவண் ம்	 என	 ெபா ப்பைடயாக	 ேபசினார்.	 அவர்
அைனத் ப்ப தி	 மக்களின்	 வாழ்க்ைக ைறகைள ம்,	 யரங்கைள ம்
அறிந்தவராக	இ ந்ததால்	மக்கள்	அவ டன்	திரண்டனர்.	ேதவதாசிக டன்	 ட
ெகளரவ	 வாழ்க்ைக ைறக் 	 தி ம் வ 	 றித் 	 அவரால்	 உைரயாட ந்த .
ேதவதாசிகள்	 என	அைழத் 	 மதத்தின்	ெபயரால்	கட ைள	 நாம்	 நிந்திக்கிேறாம்
என்றார்	காந்தி.

1927ல்	சக்லத்வாலா டன்	அவர்	உைரயா னார்.	சக்லத்வாலா	விவரங்கைள	ஆய்
ெசய்யவில்ைல,	 ஆனால்	 ேநர்ைமயானவராக	 எைழ	 எளியவர்	 றித்த	 அக்கைற
ெகாண்டவராக	 இ க்கிறார்	 என்றார்	 காந்திஜி.	 கதர்	 லமாக	 சமைதயான
வாழ்க்ைக ைற	 ேநாக்கி ம்	 யராஜ்யம்	 ேநாக்கி ம்	ெசல்ல ம்	 என	காந்திஜி
ேபசினார்.	அதில்	ெதாழிலாளர்	 தலாளி	நல் ற 	இ க்கிற 	என்றார்.

ெபா வாக	 ெசய க்கத்ைத	 உ வாக்கினார்	 காந்தி.	 அதன்	 ேநாக்கேம
யராஜ்யத்திற் த்தான்	 என்கிற	 உணர்ைவ	 உ வாக்கினார்.	 அரசியல்	 அம்சமற்ற

அவர 	 கிராமப் ற	 ேமம்பாட் 	 திட்டத்ைத	 அரசியல்	 ெசயல்வீரர்க டன்
இைணத்தார்.	 பிரிட் ஷ்	 அரசாங்கத்ைத	 வைசபா வ 	 என்கிற	 அரசியல்
கடைம டன்	நைட ைற	ேவைலத்திட்டத்ைத	அவர்க க் 	 ன்	ைவத்தார்

ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப் 	 ேபாராட்டத்தில்	 மதரீதியான	 வ ப் வாத	 ேமாதல்
காந்திஜிக் 	 சவாலாக	 ன்நின்ற .	 இ தியில்	 காந்தியின்	 அைனத்



யற்சிகைள ம்	தாண் 	நா 	 பிரிவிைனக் 	 உள்ளாகி	 பாகிஸ்தான்	 உ வாவதில்
ந்த .	இந் 	மதெவறியர்	அவைர	ெகாைல	ெசய்திட்ட	 யர ம்	நிகழ்ந்த .

1920களில்	 ெவளிநா களிலி ந் 	 திய	 க த் க்கள்	 இந்திய	 இைளஞர்கைள
ஈர்க்கத் வங்கின.	 அயர்லாந்தின்	 ேபாராட்டங்கள்,	 க்கியில்	 ஏற்பட்ட
மாற்றங்கள்,	 ேசாவியத்தின்	 ரட்சி,	 ெப நகரங்களில்	 றிப்பாக	 பம்பாய்
கல்கத்தாவில்	கம் னிஸ்ட்	 க்கள்	ேதான்றின.	தனிநபர்	பயங்கரவாதத்தின்	மீ
நம்பிக்ைகக்ெகாண்ட	 க்கள்	 உ வாயின.	 காங்கிரஸ்	 தைலைமயில்	 இ ந்த
காந்திஜி	 ேமாதிலால்	 ேபான்றவர்கள்	 ெடாமினியன்	 அந்தஸ் 	 என்கிற
நிைலப்பாட் லி ந்தனர்.	 மதராசில்	 நடந்த	 காங்கிரஸ்	 ட்டம்	 1927ல்	 ர்ண
யராஜ்யம்	 இலக் 	 என	 தீர்மானம்	 இய்ற்றிய .	 காந்தி	 அைத	 க ைமயாக

எதிர்த்தார்.	 காங்கிரஸ்	 தன்னால்	 நிைறேவற்ற	 யாதவற்ைற	 தீர்மானமாக
ேபா வதாக	 றி	 விமர்சித்தார்.	 பள்ளிச்	 சி வர்கள்	 ேபால்	 நடந் ெகாள்வதாக
க ந் ெகாண்டார்.

லா ரில்	 நடந்த	 காங்கிரஸ்	 1929ல்	 உடன 	 ேநாக்கம்	 பரி ர்ண	 தந்திரம்	 என
தீர்மானம்	 நிைறேவற்றிய .	தன 	அறி ைரைய	 ேந 	 ஏற் 	இைச 	ெதரிவிக்க
காந்திஜி	 யற்சித்தார்.	சில	ஆங்கிலம்	ெதரிந்தவர்கேள	இந்தியாவாகிட	 யா
என்றார்	 காந்திஜி.	 ேமாதிலால்	 வி தைல	 ெடாமீனியன்	 என்கிற	 ழப்பம்	 எல்லாம்
ேவண்டாம்,	நாம்	அறிந்த	 யராஜ்யம்	என்பைத	பயன்ப த் ேவாம்	என்றார்.	பட்ேடல்
தைலைம	 ெபா ப்பிற் 	 வ வ 	 என்பைத	 காந்திஜி	 ஏற்கவில்ைல	 .	 ேந ைவ
கட் ப்பா 	 நிைறந்தவர்,	 நைட ைற	 சார்ந் 	 இயங்கத்	 ெதரிந்தவர்	 என	 அவர்
எ தினார்.

லா ர்	காங்கிரசிற் 	பின்னர்	காந்தி ம்	 வி தைல	என்ப 	நம 	 ர	லட்சியம்
அல்ல.	 உடன 	 ேநாக்கம்	 என்றார்.	 1930	 ஜன	 26	 தந்திரதினமாக
அ சரிக்கவிடப்பட்ட	 அைற வல்	 மக்களிடம்	 ஈர்ப்பாக	 பற்றிய .	 இதற்கான
பிரகடன	 ஆவணம்	 பிரிட் ஷாரின்	 ஆட்சிைய	 க ைமயாக	 சா ய .	 தந்திர
உ திெமாழியாகேவ	அ 	 ஏற்கப்பட்ட .	 ெதாடர்ந்த	 உப் 	 சத்தியாக்கிரகம்	 தண்
யாத்திைர	 மக்கைள	 கவ்விப்	 பி த்த .	 கல்கத்தா,	 ெசன்ைன,	 கராச்சியில்
ப்பாக்கி	 	 நடந்த .	 ட்டங்கள்,	 ஊர்வலங்க க் 	 தைட	 ேபாடப்பட்ட .

சிட்டகாங்	ஆ தகிடங் 	 ைறயாடப்பட்ட .	ேபாராட்டக்காரர்கள்	வசம்	ேசாலாப் ர்
என்ற	 நிைல ம்	 உ வான .	 பதான்க க் 	 எதிராக	 ண் கள்	 ேபாடப்பட்டன.
இந்த	 பீறிட்ட	 உற்சாகத்ைத	 மைடமாற்றி	 ர்ஷ்வா	 வர்க்கத்தின்	 பா காப்ைப
உ திெசய் ம்	 வண்ணம்	 வழக்கம்ேபால்	 காந்தி ம்	 காங்கிரஸ்	 தைலவர்க ம்
நடந் ெகாண்டனர்..	 வி தைல	 எனப்	 ேபசிவிட் 	 நைட ைறயில்	 அைத
ைகவிட்டனர்	என்பைத	இ	எம்	எஸ்	விமர்சனமாக	 ன்ைவக்கிறார்,

நிலவ வாைய	 50	 சதம்	 ைறத்தல்,	 சிவில்	ஊழியர்	 சம்பளத்ைத	 50	 சதம்	 என



மாற்றி	 ைறத்தல்,	 ம விலக் ,	 அந்நிய	 ணிக க் 	 உரிய	 வரி ைறகள்,
அரசியல்	ைகதிகள்	 வி தைல,	 சி	அய்	 	 கண்காணிப் 	 ைறைய	ைகவி தல்
ேபான்ற	ேகாரிக்ைககைள	ைவஸ்ராய்	பரிசீலித்தால்	சிவில்	ஒத் ைழயாைம	எழா
என்றார்	 காந்திஜி.	 அவைரப்	 ெபா த்தவைர	 சிவில்	 ஒத் ைழயாைம	 என்ப
தனிநபர்களின்	நன்னடத்ைதைய	அ ப்பைடயாகெகாண்டேத	தவிர	எண்ணிக்ைக
பலம்சார்ந்த	ஒன்றல்ல.	 யவைதகள்	 ன்பங்கைள	அ பவிப்பவர்கள்	ேதைவ	என
அவர்	நிைனத்தார்.

ேகா க்கணக்கான	 ெதாழிலாளர்	 விவசாயிகள்	 ேகாரிக்ைகைய	 அவர்	 இடம்ெபற
ெசய்யவில்ைல.	 கராச்சி	 காங்கிரசில்	 அ ப்பைட	 உரிைமகள்	 தீர்மானத்தில்	 பல
இடம்ெபற் 	 இ ந்தன	 .	 வாழ்	 ஊதியம்,	 ேவைலேநர	 வைரய ப் ,	 காதார
பணிச் ழல்,	வய கால	 பா காப் ,	விவசாய	வாடைக	 ைறப் 	 ேபான்றைவகள்
எல்லாம்	 மக்கைள	 திரட் 	 தாங்கள்	 வி ம் ம்	 எல்ைல டன்	 ேகாரிக்ைககைள
தீர்த் க்ெகாள்வதற் த்தான்	 என	இ	 எம்	 எஸ்	விமர்சனம்	ைவக்கிறார்.	 பிரிட் ஷ்
அரசாங்கம்	மக்கைள	ஒ க்கிய .	காங்கிரஸ்	தைலைம டன்	 ேபச் வார்த்ைத ம்
நடத்திய .	இந்த	இரட்ைட	நிைல	நிர்வாகம்	அவர்க க் 	வசதியாக	இ ந்த .

வட்டேமைஜ	 மாநாட் ல்	 காங்கிரஸ்	தனித் விடப்பட்ட .	அர 	 கம் னல்	அவார்ட்
அறிவித்த .	 அரசியல்	 அைமப் 	 சட்ட	 பிரச்சைனகளில்	 காங்கிரசின்	 பலவீனம்
ெதரிந்த .	காந்தி	லண்டனிலி ந் 	தி ம் ம்	ேநரத்தில்	ேந 	உட்பட	பலர்	சிைறயில்
இ ந்தனர்..	 தண் 	 யாத்திைரக் 	 பின்னர்	 உப் 	 எ க்க	 அ மதி	 என்ப ம்,
அரசியல்	ைகதிகள்	வி விப் 	என்ப ம்	ஏற்கப்பட்ட .

ஜனவரி	 4	 1932ல்	 காந்தி	 ைக 	 ெசய்யப்ப கிறார்.	 மார்ச்	 11ல்	அவர்	 கம் னல்
அவார்ட்	 றித் 	தன 	நிைலப்பட்ைட	ெதரிவித் 	க தம்	எ கிறார்.	காந்தியின்
உண்ணாேநான்பால்	 ஒ க்கப்பட்ட	 மக்கள்	 பிரதிநிதிக க் ம்	 காங்கிரஸ்
தைலவர்க க் ம்	 உடன்பா 	 ஏற்ப கிற .	 சிைறயிலி ந் 	 ஹரிஜன்	 ேசைவ
என்பைத	 காந்தி	 வங் கிறார்.	 பின்னர்	 அவ்ேவைலகள்	 இதய	 த்தி டன்
நா ம்	 நடக்கவில்ைல	 எனச்ெசால்லி	 ஆத்ம த்திக்கான	 21	 நாட்கள்
உண்ணாேநான் 	 ேமற்ெகாள்கிறார்.	 1933-34	 காலத்ைத	 நா ம்	 ற்றிவர
பயன்ப த்திக்ெகாள்கிறார்.

ஒவ்ெவா ைற ம்	 மாெப ம்	 மக்கள்	 இயக்கம்	 எ ந்தேபாெதல்லாம்	 ப்ரீம்
தைலவரான	 காந்திஜி	 ஏன்	 தீண்டாைம	 ேபான்ற	 ைமனர்	 பிரச்சைனகளில்
கவனத்ைத	மாற் கிறார்	என	இ	எம்	எஸ்	ேகள்வி	எ ப்பினார்.	காந்திஜி	அரசியல்
என்பைதவிட	ச க	பிரச்சைனகைள	ேமலானதாக	பார்த்தவரா	என	ேகள்வி	எ ப்பி
இல்ைல	என்கிறார்	இ	எம்	எஸ்.	 த்தி ர்ைமயான	 தலாளித் வ	நலன்க க்காக
எப்ேபா ம்	ெசயல்பட்ட	அரசியல்வாதி	அவர்	என்கிற	க த்திற் 	வ கிறார்	இ	எம்
எஸ்.



காந்திஜியின்	ஹரிஜன	 நலன்	 என்ப 	 ெவ ம்	 ேசாசியல்	 பிரச்சைனக்கானதல்ல-.
நின் ேபான	ேபச் வார்த்ைதைய	அரசாங்கத் டன்	 வக்கி	 திய	நிைலைமகளில்
காங்கிரைச	 மீண் ம்	 ன்னிைலப்ப த் வேத	 ஆ ம்.	 பாரா மன்ற
நடவ க்ைககள்	என்கிற	ேபாக்கிற் 	ெசல்வதா ம்.	ஆனால்	ேந 	உட்பட	பல க் ம்
ேகள்வி	 இ ந்த .	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப்பிற்காக	 பாரா மன்ற	 நடவ க்ைககளா-
அர டன்	ெதாடர்ந் 	ேபச் வார்த்ைதக்கான	சாதனமா	என்பேத	அக்ேகள்விகளாக
இ ந்தன	என்கிறார்	இ	எம்	எஸ்.

ெசப்டம்பர்	 1934ல்	 காந்தி	 பேட க் 	 க தம்	 எ தினார்.	 ேந 	 தைலைமயில்
ேசாசலிஸ்ட்	 	 ஒன் 	 வளர்ந் 	 வ கிற .	 ேசாசலிஸ்ட்கள்	 ெவளியிட்ட
ெகாள்ைகதிட்டத்தில்	 எனக் 	 ேவ பா கள்	 இ க்கின்றன.	 ஆனால்
அக்க த் க்கள்	 பர வைத	 என்னால்	 த க்க யா 	 என் 	 அதில்
ெதரிவித்தி ந்தார்.	காங்கிரசிலி ந் 	வில வ 	 றித் ம்	அவர்	ெசப்	17	1934ல்
அறிக்ைக	ெவளியிட்டார்.	ேசாசலிஸ்ட்கள்	வளர்ச்சிைய	தன்னால்	த க்க யா .
தான்	 அகிம்ைசமீ 	 ைமயாக	 நம்பிக்ைக	 ெகாண் 	 சத்தியாக்கிரகம்
நடத் பவன்	 என்றார்..	 காங்கிரசில்	 உள்ள	 பல்ேவ 	 க த்ேதாட்டம்
ெகாண்டவர்க் ம்	 ேதைவயற்ற	 ’மாரல்	 பிரஷர்’	 தராமல்	 இ ந்திட ம்,	 தான்
வி ம் ம்	 திட்டத்ைத	 தந்திரமாக	 ெசயலாக் வதற் ம்	 காங்கிரசிலி ந்
ெவளிேய வதாக	என	அவர்	விளக்கமளித்தார்.

பம்பாயில்	 ய	காங்கிரஸ்	காந்திஜிக் 	ெகா த்த	ேவண் ேகாள்	பயனளிக்காத
நிைலயில்	 அவர்மீ 	 ைமயான	 நம்பிக்ைக	 ைவக் ம்	 தீர்மானத்ைத
நிைறேவற்றிக்ெகாண்ட .	காங்கிரசிலி ந் 	விலகியதற் 	பின்னர்	அவர்	ஹரிஜன்
பத்திரிைகயில்	 ெதாடர்ந் 	 எ திவந்தார்.	 ரண்பட்ட	அரசியல்	அறிக்ைக	 ஏ ம்
தராமல்	இ ந்தார்.	 காதி,	 கிராமத்ெதாழில்கள்,	 தீண்டாைம,	 ற் ப் றத் ய்ைம,
ப பா காப் ,	 பிள்ைளப்ேப 	 கட் ப்பா 	 ேபான்ற	 தற்காலிக	 அரசிய க்
ெதாடர்பற்ற	 அம்சங்களில்	 கவனம்	 ெச த்தினார்	 என	 இ	 எம்	 எஸ்	 விமர்சன
கண் டன்	எ கிறார்.	அேத	ேநரத்தில்	காங்கிரஸ்	தைலவர்க டன்	எப்ேபா ம்
கலந் ைரயா வந்தார்.	 க்கிய	 தைலவர்கள்	 அரசியல்	 ஆேலாசைனக்காக
அவரிடம்	விைரந்தனர்.	எனேவ	காங்கிரசிலி ந் 	விலகல்	என்றா ம்	அ 	அரசியல்
விலகலாக	இல்ைல	என ம்	இ	எம்	எஸ்	 கிறார்.

காங்கிரஸ்	 ேசாசலிஸ்ட்	 தைலவர்க க் ம்	அவர்	அறி ைர	வழங்காமல்	இல்ைல.
ஆச்சார்யா	 நேரந்திர	 ேதவாைவ	 ேந டன்	 ஆேலாசித் 	 ெசயல்பட
அறி த்தினார்.	 விஞ்ஞான	 ேசாசலிசம்	 என்றில்லாமல்	 நைட ைற
நிைலைமக க் 	 உகந்த	 இந்திய	 ழல்	 ேசாசலிசம்	 என்ப 	 பற்றி	 திட்டமிட
அறி த்தினார்.	 ேந ைவ ம்	 லா ர்	 காங்கிரசிற் 	 தைலைமேயற்க	 ெசய்தார்.
இைளஞர்களின்	 ேவகம்	 ைறப்ப த்தப்பட் 	 கட் க் ள்	 ைவக்கப்ப வ ,
அளவறிந் 	ெசயல்படைவப்ப 	 றித் 	அவர்	ேபசினார்.



காங்கிரஸ்	 ஓர்	 அைமப் 	 என்கிற	 வைகயில்	 பலதரப்பட்ட	 ேபாக் க க்
இடமளித் 	 தன்ைன	 ன்நகர்த்தேவண் யி ந்த .	 பாரா மன்றவாதம்,
ேசாசலிஸ்ட்	சிந்தைனகள்,	வல சாரி	ேபாக் ,	ச க	மத	பிரச்சைனகளின்	தாக்கம்
ஆகியவற்ைற	 விவாத	 அமர் களில்	 எதிர்ெகாண் 	 ெசல்லேவண் யி ந்த .
அைனத் தரப்பினைர ம்	 தகைமத் க்ெகாள்வ 	 ெப ம்	 சவாலாக	 இ ந்த .
காங்கிரஸ்	உண்ைமயாகேவ	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் 	ேபாராட்டங்கைள	நடத் கிறதா
என்பைத	 இட சாரிகள்	 ேசாதித் க்ெகாண்ேட	 இ க்க	 ேவண் ய	 நிைலயில்
இ ந்தனர்.	 ேந 	தைலைம	 லம்	காங்கிரஸ்	 1929,	 1946	களில்	அைதக்	காட்ட
வி ம்பிய .	 ேந 	 1936-1937 ம்	 பாஷ்	 1938 ம்	 தைலைமக்
அமர்த்தப்பட்டனர்.	 காங்கிரஸ்	 ேசாசலிஸ்ட்	 கட்சியினர்	 காரியக்கமிட் யில்
இக்காலங்களில்	இ க்க ந்த .

1936ல்	 ேந விற்காக	தன்ெபயைர	விலக்கி	 ெகாண்டேபா 	 ேந வின்	அைனத்
க த் க்களி ம்	 தனக் 	 உடன்பா ல்ைல	 என	 பட்ேடல்	 ெதரிவித்தார்.	 பல
காங்கிரஸ்	தைலவர்க க் ம்	ேந விற் ம்	ெப த்த	ேவ பா கள்	இ ப்பதாக ம்
ெவளிப்ப த்தினார்.	காங்கிரஸ்	எந்த	தனிநப க்காக ம்	இல்ைல.	ஆனா ம்	ேந
சிறந்தவர்	 ஆதர 	 த ேவாம்	 என	 பட்ேடல்	 ேபசினார்.	 1936-38	 ேந 	 காலத்தில்
விவசாய	 திட்டம்,	 காங்கிரஸ்	 ேசாசலிஸ்ட்கள்	 மற் ம்	 ேந வின்	 மக்கள்	 சந்திப்
இயக்கங்கள்	 நடந்தன.	 1937	 ேதர்தலில்	 காங்கிரஸ்	 ெப ம்பான்ைம	 ெபற்
ெசல்வாக்ைக	நி பித்த .

கவர்னர்க க் 	 இ ந்த	 அதிகாரம்	 றித்த	 பிரிட் ஷ்	 எதிர்த்த	 சர்ச்ைசயில்
இட சாரிகள்	 ைமயாக	 நின்றனர்.	காந்தி ம்	இந்திய	அரசாங்க	சட்டம்	 1935
வி தைலைய	 தராவிட்டா ம்	 கத்தியின்பாற்பட்ட	 சாம்ராஜ்யம்	 என்பைத
ெப ம்பான்ைம	 மக்களின்	 ராஜ்யம்	 என்கிற	 அளவிற்காவ 	 ெசய் ள்ள 	 என
எ தினார்.	 ன் ேகா 	 வாக்காளர்	 என்ப 	 சாதாரண	 விஷயமல்ல	 என்றார்.
எனேவ	 அவர்களின்	 பிரதிநிதிகள்	 மக்க க் 	 ஏமாற்றம்	 தராம ம்	 பிரிட் ஷார்
ேநாக்கத்திற் 	இடம்தந் விடாம ம்	பணியாற்ற	ேவண் ம்	என்றார்.

காந்திஜி	 மீண் ம்	 காங்கிரசின்	 தைலயாய	 சக்தி	 என்பைத	 காட் னார்.
அைமச்சரைவக் 	 அறி ைர	 தந் ெகாண் ந்தார்.	 ம விலக் ,	 கல்வி,	 வரி
றித் 	 எ தினார்.	 கவர்னர்,	 ைவஸ்ரா டன்	 ரண்கள்	 ஏற்பட்ட	 காலத்தில்

தைலயிட்டார்.

காங்கிரஸ்	 அைமச்சரைவ	 விவசாயிகள்	 ேபாராட்டம்	 ேபான்ற	 எதிர்ப் கைள
காணேவண் யி ந்த .	 அதி ப்தி ம்	 எ ந்த .	 காந்தியின்	 வழிக்காட்ட டன்
இ ந்த	காங்கிரஸ்	தைலைமக் 	இ வைக	ேபாராட்டங்கைள	சந்திக் ம்	அவசியம்
ஏற்பட்ட .	 பிரிட் ஷ்	 எதிர்ப் ,	 இட சாரிகளின்	 யற்சியால்	 எ ம்	 மக்கள்
ேபாராட்டங்கள்.	 எனேவ	 இட சாரி	 வல சாரி	 மத்தியில்	 இணக்கம்	 என்பதில்



சிக்கல்	 நிலவி	 காங்கிரசில்	 வல பிரி 	 தங்களின்	 ெசல்வாக்ைக	 நிைலநாட் ம்
ேபாராட்டம்	எ ந்த .	மக்கள்	ேபாராட்டங்கள்	ஒ க்கப்பட்டன	என்ப டன்	சிந்தாந்த
ெகாள்ைக	 ேபாராட்டங்க ம்	 வல பிரிவால்	 ன்ென க்கப்பட்டன.	 காந்தி ம்
இந்தவைக	 அடக் ைறகைள	 தன 	 ரிதலில்	 நியாயப்ப த்தினார்.	 சிவில்
உரிைமகள்	என்பன	கிரிமினல்	 தந்திரமல்ல	என்றார்.

காங்கிரஸ்	 மாகாணங்களின்	 ெதாழிற் ைற	 அைமச்சர்கள்	 மாநா 	 ட்டப்பட்
ேந ,	 ேக	 	ஷா	ெபா ப்பில்	கமிட் 	அைமக்கப்பட்ட .	விஸ்ேவஸ்வரய்யா	திட்டம்
அ ப்பைடயாக	 எ த் க்ேகாள்ளப்பட்ட .	 அேதேபால்	 கல்வி	 மாநா 	 ஒன் ம்
நடத்தப்பட் 	 திய	 கல்வித்திட்டம்	 ேபசப்பட்ட .	 இப்ப ப்பட்ட	 ஆேராக்கிய	 ன்
எ ப் க டன்	 சட்டம்	 ஒ ங் 	 பிரச்சைனயில்	 கவனமாக	 இ ப்ப 	 என்ப ம்
நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட .	 சமஸ்தான	 (பிரின்ஸ்லி)	 அர கள்	 என்பதி ம்
ஜனநாயகப்ப த் வ 	என்கிற	பார்ைவ	ேமேலாங்கிய .	ஹரி ராவில்	1938ல்	 ய
காங்கிரஸ்	 சமஸ்தானஆட்சிப்	 ப திக க்கான	 ெகாள்ைககைள	 தீட் ய .
காந்திஜிேய	 ஆேலாசைனகைள	 ெசால்லத் வங்கினார்.	 அவர 	 சகாக்களான
பட்டாபி	 சீதாரைமய்யா,	 பஜாஜ்	 ேபான்றவர்களின்	 தைலயீ ம்	 உற்சாகமாக
நடந்ேதறிய .	 ராஜ்ேகாட்	 பிரச்சைனயில்	 காந்திஜி	 ன்நின் 	 ேபாராட்ட ம்
நடத்தினார்.	 அங் ம்	 மக்கள்	 எ ச்சிகர	 ேபாராட்ட	 வ வங்க க் 	 ெசன்
விடாமல்	கட் க் ள்	நி த்தப்பட்டனர்.

நி யார்க்	 ைடம்ஸ்	 நி பர்	 ெடாமினியன்	 அந்தஸ் 	 ஏற்கலாம்	 என	 நீங்க ம்
வி தைல	என	 பாஷும்	ேப வ 	ேவ பா ல்ைலயா	எனக்	ேகட்டார்.	இல்ைல

இ வ ம்	 ேவ 	 வார்த்ைதகைள	 ெமாழிைய	 பயன்ப த் கிேறாம்
க த் ேவ பா 	 ஏ மில்ைல	 என்றார்	 காந்தி.	ஆனால்	அ 	 ெவ ம்	 வார்த்ைத
ேவ பாடல்ல.	காந்திஜியின்	பட்டாபி	 சீதராைமய்யா	 பாஷால்	ேதாற்க க்கப்பட்டார்.
பட்டாபி	 சீதாரைமய்யா	 ேபான்ற	 வல சாரி	 ேவட்பாளைர	 நி த் வ
க்கியமல்லாத	 ஒன்றல்ல	 என	 பாஷ்	 விமர்சித்தார்..	 இட 	 ேவட்பாளர்	 எனில்

அவர்க க் 	ெதாண்ைடயில்	சிக்கிய	 ள்	ேபான் 	உள்ள 	என்ற	’கெமண்ட்ைட’
பாஷ்	தந்தார்.

ெமளலானா,	ேந ,பிரசாத்,	 லாபாய்	ேதசாய்,	கி பளானி,	மகாத்மா	ஆகிேயா டன்
தா ம்	 இ ந் 	 எ த்த	 தான்	 பட்டாபி	 சீதாரைமயாைவ	 நி த் வ 	 என
பதில்	 உைரத்தார்	 பட்ேடல்.	ஆனால்	 ேந 	 தான்	 கலந் ெகாண்ட 	 உண்ைமதான்,
பட்டாபி	சீதாராைமய்யாவா	 பாஷ்	சந்திரேபாஸா	என்பதில்	தான்	கமிட்	ஆகவில்ைல
என	விளக்கம்	தந்தார்.

பாஷ்	 தைலைமயில்	 இயங்க	 வி ம்பாமல்	 வல ப்பிரிவின்	 தைலவர்கள்	 12	 ேபர்
தங்கள்	 விலகைல	 ெதரிவித்தனர்.	 ேந 	 அக்க தத்தில்	 ைகெயாப்பம்
இடாவிட்டா ம்	 வில வதாக	அறிவித்தார்.	 ெந க்க 	அதிகமான .	 காந்திைய



கலந் 	 ெசயற் 	 அைமப்ப 	 எ ம்	 யற்சிைய	 பாஷ்	 ஏற் 	 அவ டன்
விவாதித்தார்.	 விவாதத்தில்	 பாஷ்	 நிைலப்பாட் ல்	 மாற்றம்	 ஏ ம்	 தன்னால்
காண யாத	 நிைலயில்	 அவேர	 அைமத் க்ெகாள்வ தான்	 சரி	 என	 காந்தி
ெதரிவித்தார்.	காந்திஜியின்	அ ைறயால	ேவ வழியில்லாமல்	 பாஷ்	தன
விலகைல	தரேநர்ந்த 	என	இ	எம்	எஸ்	எ கிறார்.

இதைனய த் 	 காங்கிரஸ்	 தைலவர்	 ெபா ப்பிற் 	 ராேஜந்திரபிரசாத்	 வந்தார்.
காங்கிரஸ்	 தைலைமைய	 ேகட்காமல்	 எங் ம்	 சத்தியாக்கிரகம்	 டா 	 என

ெவ த்தனர்.	 ெபா ப்பிற் 	 ேந 	 ட	 இல்லாமல்	 வல 	 பிரிவினர்
நியமிக்கப்பட்டனர்.	 பாஷ்	 ேபான்றவர்கள்	 எதிர்ப் நாள்	 அ சரித்தனர்.	 ஒ ங்
மீறல்	என	அவர்மீ 	நடவ க்ைகைய	காங்கிரஸ்	தைலைம	எ த்த .	ஆகஸ்ட்	1939
தல்	 ன் 	ஆண் க க் 	ேநதாஜி	 பாஷ்	த தி	நீக்கம்	ெசய்யப்பட்டார்.

இரண்டாம்	 உலக த்தம்	 வங்கிய	 ேநரத்தில்	 பிரிட் ஷ்	 ெவல்லேவண் ம்	 என
காந்திஜி	வி ம்பினார்.	அேத	 ேநரத்தில்	வன் ைற	எதிர்த்த	தன 	அகிம்ைசைய
வற் த்தி ம்	வந்தார்	என்ப 	உண்ைமெயன	தன்னால்	ஏற்க	 யவில்ைல	என்ப
இ	எம்	எஸ்ஸின்	 .

தல்	உலகப்ேபார்	காலத்தில்	அவர்	பிரிட்ட க் 	 த்த	ஆெள ப்பிற் 	உதவினார்.
யராஜ்ய	 ேபாராட்டத்திற் 	 இ 	 எதிரான	 ஒன்றல்ல	 என்றார்.	 ஆனால்	 20

ஆண் க க் 	 பின்னர்	 இரண்டாம்	 உலகப்ேபார்	 காலத்தில்	 மாநில	 அரசாங்க
அ பவம்	 என்ப 	 காங்கிரசிற் 	 கிட் ய .	 அ த் 	 மத்திய	 அரசாங்க	 உரிைம
என்பைத	 காங்கிரஸ்	 நிபந்தைனயாக்கிய .	 ஸ்லீம்	 லீக்,	 இந் மகாசபா	 என
அைனவ ம்	 அைதேய	 ேபசினர்.	 அவர்க க் 	 காங்கிரஸ்	 மீ 	 விமர்சனம்
இல்லாமல்	இல்ைல.	காங்கிரஸ்	தைலவர்களில்	பட்ேடல்	ராஜாஜி	ேபான்றவர்கள்	 ட
காந்தியின்	 ெநறிசார்ந்த	 அகிம்ைச	 என்பதில்	 உடன்பட யவில்ைல	 என
ெசால்லத் வங்கினர்.	 பிரிட் ஷ க் 	 நிபந்தைனயற்ற	 ஆதர 	 என	 காந்திஜி
ெசால்லிவந்தார்.	காங்கிரஸ்	ெசயற் 	 நிபந்தைன டன்	என்ற .	 த்த	 ழழால்
பிரிட் ஷ்	எந்த	ேபச் வார்த்ைதக் ம்	தயார்	என்ற	நிைலயில்	இல்லாமல்	இ ந்த .

அய்ேராப்பிய	 நலன்கள்,	 ரா வம்,	 மன்னர்கள்	 ஆட்சி,	 வ ப் வாத	 ேமாதல்கள்
என்கிற	 நான் 	 ண்கைள	 நம்பி	 பிரிட் ஷார்	 ஆள்கின்றனர்	 என் 	 காந்திஜி
ெசால்வார்.	 அதில்	 வ ப் வாத	 எ ச்சி	 அதிகமானைத	 காங்கிரஸ்	 உணர்ந்த ,
ஸ்லீம்	 லீக்	 தன்ைன	 பலப்ப த்திக்ெகாண் 	 வந்த .	 நிைலைமகைள	 சீராக்க

அைமச்சரைவ	 ராஜினாமா	 என்கிற	 தீர்மானத்ைத	 காங்கிரஸ்	 ைகக்ெகாண்ட .
1934க் 	 பின்னர்	 மீண் ம்	 ராம்கரில்தான்	 காந்தி	 காங்கிரஸ்	 ட்டத்தில்
உைரயாற்றவ கிறார்.	 ஒவ்ெவா 	 காங்கிரஸ்	 கமிட் ம்	 சத்தியாக்கிரக
கமிட் யாகட் ம்	என்றார்	காந்திஜி.



1940களின்	 மத்தியில்	 பிரிட்டன்	 உட்பட	 ேமற் 	 அய்ேராப்பா	 நாஜிகளால்
பின்னைடவிற் 	உள்ளாக்கப்ப கிற .	சர்ச்சில்	ஆட்சி	ேபாய்	சாம்பர்லின்	வ கிறார்.
காங்கிரஸ்	 ெசயற் 	 பிரிட்டனின்	 ேதசப்பா காப் 	 என்கிற	 ற்றிய	 ழலில்
காங்கிர டன்	 உடன்பாட் ற் 	 வ வேத	 உகந்த 	 என	 க தினர்.	 ஜுன்	 1940ல்
நாட் ன்	 பா காப் 	 என்பதில்	அகிம்ைச	 சமயப்பற் 	 ேபால்	இ க்க யா 	 என
ெசயற் 	 ெவ த்த .

”Mahatma	Gandhi	desires	the	Congress	to	be	true	to	the	creed	of	non-	violence
and	to	decalre	its	willingness	that	India	should	maintain	armed	forces	to	defend
her	 freedom	 against	 external	 aggression	 or	 internal	 disorder	 while	 they
themselves	are	unaable	to	go	to	the	full	length	with	Gandhiji;	but	they	recognise
that	 he	 should	 be	 free	 to	 pursue	 his	 great	 ideal	 in	 his	 own	way	 and	 therefore
absolve	 him	 from	 the	 responsibility	 for	 the	 programme	 and	 activity	 which
congress	has	to	pursue.”	காங்கிரஸ்	தன 	நிைலப்பாட்ைட	ெதரிவித்தா ம்	காந்தி
அவர 	 நம்பிக்ைகைய	 எ த் ச்	 ெசல்ல	 எந்த	 தைட ம்	 இல்ைல	 என ம்
ெதரிவித்த .

காங்கிரஸ்	 இந்திய	 வி தைலக்கான	 அரசியல்	 ஸ்தாபனம்,	 உலக	 சமாதான
நி வனம்	 இல்ைல.	 அ 	 பலவீனம்தான்.	 மகாத்மா	 அளவிற் 	 எங்களால்
ெசல்ல யவில்ைல	 என	 ெசயற் 	 தன்	 நிைலப்பட்ைட	 விளக்கிய .	 பின்னர்
பிரிட் ஷா டன்	 ஏற்பட்ட	 ெதாடர்	 ரண்பாட் ல்	 த்தம்	 எதிர்த்த	 தனிநபர்
சத்தியாக்கிரகம்	என்கிற	காந்திஜியின்	ஆேலாசைனைய	காங்கிரஸ்	ஏற்ற .	 தல்
சத்தியாக்கிரகியாக	 விேனாபாபாேவ	 அ ப்பப்பட்டார்.	 நம 	 ேபச் 	 மற் ம்
எ த் ரிைமக்கான	 ேபாராட்டம்	 என	 காந்திஜி	 அப்ேபாராட்டத்ைத
ன்னி த்தினார்.

சம்பர்	 1941ல்	 பர்ேதாலியில்	 ெசயற் 	 ய .	அகிம்ைசைய	 க்கியத் வம்
எனக்	 க தாத	 த்த	 எதிர்ப் 	 என்பதால்	 தன்னால்	 உடன்பட யாத	 நிைலைய
காந்தி	 விளக்கி	 க தம்	 எ தினார்.	 பிப்ரவரி	 1942ல்	 சியாங்காய்	 ேஷக்	 ெடல்லி
வந்தார்.	 பிரிட்டனின்	 இந்தியாவிற் 	 ேவண் ேகாள்	 வி த்தார்.	 இந்தியாவிற்
வி தைல	என ம்	ேபசினார்.	மார்ச்	7	1942ல்	ரங் ன்	ஜப்பானிடம்	வீழ்ந்த 	என்ற
ெசய்திக் 	 பின்னர்	 சர்ச்சில்	 கிரிப்ஸ்	 க் 	 பற்றி	 ேபசினார்.	 ஜப்பாைன
றிய க்க	இந்தியா	தன 	சக்தி	 ைம ம்	தரேவண் ம்	என்றார்.

’ விட்	 இந்தியா’	 ழக்கம்	 வந்த	 ேநரத்தில்	 ேதசப்பா காப்பிற் 	 வன் ைற
என்பேதா	 ேவ 	 ெநறிகேளா	 பிரச்சைனயாக	இல்ைல.	 பிரிட் ஷா க் 	 ெந க்க
தந் 	 எவ்வா 	 ேபச் வார்த்ைதைய	 அைமத் க்ெகாள்வ 	 என்பேத	 இ ந்த .
காந்தியின்	 ’அகிம்ைச’,	 ’ேபார்	 ழலி ம்	 அகிம்ைசவழிநிற்றல்’	 என்பெதல்லாம்
பிரிட் ஷார்	 மீ 	 உ வாக்கேவண் ய	தாக்கம்	என்பதாகத்தான்	இ ந்த .	எனேவ



காங்கிரஸ்	 ெசயற் விற் 	 காந்திஜியின்	 பின்னால்	 நிற்ப 	 என்பதில்	 எவ்வித
பிரச்சைன ம்	எழவில்ைல.

நைட ைறயில்	 காங்கிரஸ்	 தைலைம	 அதிகாரமாற்றம்	 என்பதற்
உத்தரவாதெமனில்	 பிரிட் ஷா க் 	 ஒத் ைழப் 	 என்ேற	 ெசயல்பட்ட .
அவ்வப்ேபா 	 காந்தியின்	 அறி ைர	 ஆேலாசைன	 என	 அவரிடம்	 காங்கிரஸ்
தைலைம	ெசல்லாமல்	இல்ைல.	பிரிட் ஷ்	எதிர்ப் 	ேபார்	எதிர்ப் 	இயக்கம்	 மீண் ம்
காந்தியிடேம	 தைலைம	 பாத்திரத்ைத	 ெகா த்த .	 அவேர	 இந்தியாைவ	 விட்
ெவளிேய 	 என்கிற	 ழக்கத்ைத ம்	 தந்தார்.	 மக்கள்	 திரள்	 ேபாராட்டங்களில்
நடந்த	 வன் ைறைய	 தல் ைறயாக	 அவர்	 கண் க்காமல்	 இ ந்தார்.	 அரசின்
வன் ைறக் 	இயல்பான	எதிர்விைன	என ம்	க த் 	ெதரிவித்தார்.

யி	 பிஷரிடம்	 உைரயா ம்ேபா 	 தலில்	வரிெகாடாமல்	இ க் ம்	விவசாயிகள்
ெநஞ் ரத் டன்	 தனித் 	 ேபாரா ம்	 ஆற்றைலப்ெப வர்.	 அவர்கள்	 நிலப்பறி ம்
ெசய்வர்.	 நிலப்பிர க்கள்	 ஒத் ைழக்கேவண் ம்	 என்றார்.	 எவ்வா 	 என்கிற
ேகள்விக் 	அவர்கள்	 ஓட்டம்	 பி த் 	 ஒத் ைழப்பர்	 என்றார்	 காந்திஜி.	அவர்கள்
வன் ைற டன்	எதிர்த்தால்	அந்த	எதிர்ப் 	 15	நாட்கள்	இ க்கலாம்.	 ைமயாக
கட் க் ள்	 ெகாணரப்ப ம்	 என	 அ த்தமான	 க த்ைத	 காந்திஜி
ெவளிப்ப த்தினார்.	 இவ்வாெறல்லாம்	 ேபசினா ம்	 அவர்	 ெதாழிலாளர்கைளேயா
விவசாயிகைளேயா	 ரட்சிகரமாக	திரட் 	ேபாராட	அைழக்கவில்ைல.	அகில	இந்திய
காங்கிரஸ்	 கமிட் யில்	 அவர்	 ஆற்றிய	 இரண் மணிேநர	 உைரயில்	 இதற்கான
அைழப் ம்	 ஏ மில்ைல.	 இந் -	 ஸ்லீம்	 பிரச்சைன	 இணக்கம்	 பற்றி	 ேபசினார்.
வாழ்வா	 சாவா	 ேபாராட்டம்	 என	 ெசால்லி	 சில	 நிமிடம்	 ேபசினார்.	 இளவரசர்கள்,
பத்திரிைகயாளர்கள்,	 அர 	 ஊழியர்க க் 	 சிறப்பான	 ேவண் ேகாைள
வி த்தார்.	 ேபார்க் ணமிக்க	இயக்கம்	 ஏ ம்	வந் விடக் டா 	 என்பதில்	அவர்
கவனமாக	இ ந்தார்	என	அவர 	உைர	 றித்த	மதிப்பீட்ைட	இ	எம்	எஸ்	த கிறார்.

விவசாயிகளிட ம்	 அவர்	 அரசாங்க	 எதிர்ப் 	 என்ப டன்	 நி த்திக்ெகாள்ள
ேவண் ேகாள்	 ைவத்தார்.	 ஆகஸ்ட்	 இயக்கத்ைத	 ரட்சிகரமான 	 என்
க திக்ெகாள்வதற் 	ஏ மில்ைல	 (There	 is	 therefore,	 no	 cause	 for	 assumption,
still	made	 by	 several	 political	 groups	 and	 individuals,	 that	August	 Revoultion
had	been	planned	by	Gandhiji	as	a	really	revolutionary	mass	struggle)	என்ப 	இ
எம்	எஸ்ஸின்	விமர்சனமாக	இ க்கிற .

பிரிட் ஷ்	 அரசாங்க ம்	 எ ந்த	 இயக்கங்கைள	 ெசப்டம்பர்	 1942க் ள்ளாகேவ
ஒ க்கிவிட்ட .	 ெதாடர்ந்த	 நிகழ் க க் 	 பின்னர்	 காந்திஜி	 உண்ணாேநான்
ேமற்ெகாண்டார்.	 அவரின்	 வய 	 உடல்நிைலைய	 க த்தில்ெகாண் 	 அரசாங்கம்
ெசவி	 சாய்க்க	 ேவண் யி ந்த .	 காந்திஜி	 வி விக்கப்பட்டால்	 நிைலைமயில்
ன்ேனற்றம்	ஏற்ப ம்	என	அைனத் 	தைலவர்க ம்	 ேவண் ேகாள்	ைவத்தனர்.



1943	 உண்ணாேநான்பின்ேபா 	 காங்கிரஸ்	 ஸ்லீம்லீக்	 இணக்கத்திற்கான
பார் லாைவ	 ராஜாஜி	 காந்தியிடம்	 ெதரிவித்தார்.	 அைத	 ஜூைல	 1944ல்
ெவளியிட ம்	 ெசய்தார்.	 காங்கிரஸ்	 தைலவர்கள்	 ெதாடர்ந் 	 சிைறகளில்
வாடேவண் ய	 நிைல	 இ ந்த .	 காந்திஜியின்	 உடல்நிைல	 சீர்ெக கிற 	 என
அறிந் 	அவர்	ேம	1944ல்	வி விக்கப்ப கிறார்.

காந்திஜி	 ைவஸ்ராய்க் 	 சில	 க்கிய	 ேகாரிக்ைகக டன்	 ஒத் ைழப்ைப
ெதரிவிக் ம்	வைகயில்	க தம்	எ தினார்.	 உடன 	வி தைல	என்கிற	 பிரகடனம்
ெசய்யப்ப மானால்	 காங்கிரஸ்	 த்த	 நடவ க்ைககளில்	 ஒத் ைழப்ப 	 என்ப
சாத்தியமா ம்.	ேதசிய	மத்திய	அரசாங்கம்	ஒன்ைற	அைமக்கலாம்.	இந்தியாவிற்
நிதிச் ைம	இல்லாமல்	இன் ள்ளப 	இரா வ	 நடவ க்ைககள்	ெதாடரலாம்	 என
அவர்	எ தினார்.

ெசப்டம்பரில்	 காந்திஜி	 ஜின்னா	 ேபச் வார்த்ைத ம்	 வங்கிய .	 ஒ றம்
இந்தியாைவவிட் 	 ெவளிேய 	 இயக்க	 பின்வாங் தல்	 நடந்த .	 மற்ெறா
பக்கத்தில்	 ெவளிநா 	 தப்பி	 ெசன் 	 ரா வ	 யற்சிகைள	 பாஷ்
ேமற்ெகாண்ட ம்	 நடந்த .	 நாட்ைட	 மீட் ம்	 னிதப்ேபா க் 	 ேதசத்தந்ைதயான
மகாத்மாவின்	 ஆசிேகா கிேறன்	 என்கிற	 உைரைய	 ேநதாஜி	 ரங் னில்
நிகழ்த்தினார்..	 காந்திஜியிடம்	 எப்பதி ம்	 இதற் 	 இல்ைல.	 இரண்
தைலவர்களின்	 நடவ க்ைகக ேம	 ெவற்றி	 ெபறவில்ைலெயன	 இ	 எம்	 எஸ்
மதிப்பி கிறார்.

INA	ைகதிகள்	வி விப் 	என்ற	ேகாரிக்ைகயில்	ேபாராட்டங்கள்	எ ந்தன.	 ப்ப
ஆண் க க் 	 ன்னர்	 க்கிப்ேபாட்ட	 வக்கீல்	 ேகார்ட்ைட	 ேந 	 அணிந்
வாதாட	ெசன்றார்.	 லாபாய்	ேதசாய்	ேதசத்தின்	கவனத்ைத	இதில்	ஈர்த் வந்தார்.
1942	ேபாராட்டத்ைத	ஒ க்கியதாக	இ ந்தா ம்	 பாஷின்	அய்	என்	ஏ	ைகதிகைள
ஒ க்கிய	நிைலைமகளி ம்	RIN	கப்பற்பைட	எ ச்சி	ஏற்பட்ட .	அதற் 	ஒ வாரம்
ன்பாகத்தான்	காந்திஜி	ஹரிஜனில்	எ தியி ந்தார்.	ஐ	என்	ஏ	மயக்கம்	நாட் ல்

இ க்கிற .	ேநதாஜியின்	ேதசபக்தி	எவ க் ம்	 ைறந்த	ஒன்றல்ல.	அதற் 	ேமல்
என்னால்	 பாராட்ட யா 	 என	 றிப்பிட் ந்தார்.	 கப்பற்பைட	 எ ச்சிைய	அவர்
ஏற்கவில்ைல.

பிரிட் ஷா டன்	 காங்கிரஸ்	 ஸ்லீம்	 லீக்	 தைலைமகளின்	 ேபச் வார்த்ைதகள்
அ ப்பைடயில்	இைடக்கால	அரசாங்கம்	அைமந்த .	 நா 	 பிரிக்கப்பட் 	இந்தியா
பாகிஸ்தான்	 என	 இ 	 நா களின்	 வி தைலயாக	 பிரிவிைன டன்	 வரலா
உ க்ெகாண்ட .

ஆகஸ்ட்	15	நாட் ல்	ஆட்சி	மாற்றம்	ஏற்பட்ட	அன் 	காங்கிரஸ்	தைலவர்	ஆச்சார்யா
கி பளானி	 தன 	 க த்ைத	 ெவளியிட்டார்.	 ேகா க்கணக்கான	 மக்க க்



ைறந்தபட்ச	 வன் ைற டன்	 இரத்தம்	 அதிகம்	 சிந்தாமல்	 இப்ப ப்பட்ட	 மாற்றம்
உலகில்	 எங் ம்	 நிகழ்ந்ததில்ைல.	 மகாத்மாவின்	 வசீகர	 தைலைமயால்	 இ
சாத்தியமான .	 அவர்	 அகிம்ைசவழியில்	 நம்ைம	 அைழத் 	 ெசன்றார்	 என்ற
மதிப்பீட்ைட	 கி பளானி	 தந்தார்.	 ஆனால்	 மகாத்மாேவ	 இைத	 ஏற்றதாக
ெதரியவில்ைல.	 அவர்	 எந்த	 ெகாண்டாட்டத்தி ம்	 பங்ேகற்கவில்ைல.	 நான்
வற்றிப்ேபாய்விட்ேடன்	 என்றார்.	 என்னிடம்	 ெசய்தி	 ஏ ம்	இல்ைல	 என்றார்.	அப்ப
ெசால்வ 	நல்லதல்ல	எனில்	அப்ப ேய	இ ந் விட் ேபாகட் ம்	என்றார்.

காந்திஜி	 டப்பட் 	மரணிப்பதற் 	நான் 	நாட்கள்	 ன்னதாக	ஜனவரி	26	அன்
அவர்	 “ தந்திரம்	 என்பைத	 நாம்	இன் 	ைகயாள்பவராக	இ க்கிேறாம்.	ஆனால்
எனக் 	எந்த	மயக்க ம்	இல்ைல,	 உங்க க் 	இ க்கலாம்”	என்றார்	 .	அப்ேபா
நடந்த	 வ ப் 	 ேமாதல்களால்	அவர்	 வ த்த ற்றி க்கலாம்.	 எப்ேபா ம்	அன்பின்
வழி	 என்ேற	 அவர்	 உரிைம	 பாராட் யி ந்தார்.	 ஆனால்	 அவரின்	 வழி ைறகள்
ேதாற்றைத	 அவர்	 கண் ற்றார்.	 இந்தியர்	 மனங்கைளேய	 ஒன் ப த்தி
மாற்ற யவில்ைல.	 அவர்	 ேபசிய	 பிரிட் ஷ்	 ஆன்மா	 மாறியி க் மா	 என்கிற
ேகள்விைய	இ	எம்	எஸ்	 ன்ைவத்தார்.

காந்திஜி	 தான்	 வாழ்நாள்	 ம்	 ேபசிவந்த	 ெகாள்ைககள்	 ேதால்வி ற்றதாக
ெதரிவித்தார்.	 அவரின்	 வ ைகயால்	 நவகாளி,	 கல்கத்தா	 ெடல்லியில்
மதேமாதல்கள்	சற் 	மட் ப்பட்ட 	உண்ைமதான்.	ஆனால்	இ பக்க	ெவறியர்களின்
றியாக	தான்	ஆகி ள்ளைத ம்	அவர்	உணராமல்	இல்ைல.	இைத	நன் ணர்ந்ேத

அவர்	 ராஜ் மாரி	 அம்ரித்	 அவர்களிடம்	 ஜனவரி	 28	 1948ல்	 ைபத்தியக்காரன்
ண் ற் 	தான்	இைரயாகி	 ம ந்தால்	 ன் வ டன்	 சாைவ	 ஏற்ேபன்	 என்றார்.

அப்ப ப்பட்ட	 யரம்	இரண்ேட	நாட்களில்	நடந் விட்ட .

நவம்பர்	1947ல்	காங்கிரஸ்	தைலவராக	இ ந்த	கி பளானி	தான்	விலகிவி வதாக
அறிவித்தார்.	ெசல்வாக் 	வாய்ந்த	அரசாங்க	தைலவர்களாக	விளங்கிய	ேந ம்
பட்ேட ம்	 காங்கிரஸ்	 கட்சித்தைலைமைய	 கலப்பதில்ைல	 என்ப 	 கி பளானிக்
வ த்தமான .	 அவைரய த் 	 ராேஜந்திரபிரசாத்	 ெபா ப்ேபற்றார்.	 ேந ,	 பேடல்
உற கள்	சீர்ெகட்டன.

காந்திஜி	 தான்	 டப்ப ம்	 ஜனவரி	 30	 அன் 	 மாைல	 4	 மணிக் 	 பேட டன்
உைரயா கிறார்.	வழிபாட் 	 ட்டத்திற் 	பிற 	ேந 	ஆசாத்	சந்திக்க	இ ந்தனர்.
காங்கிரஸ்	 தன 	 வரலாற் க்	 கடைம	 ந்த	 த வாயில்	 தன்ைனக்
கைலத் க்ெகாண் 	 ேலாக்	 ேசவக்	 சங்	 ஆக	 மாற	 ேவண் ேகாள்	 ைவத்தார்
காந்திஜி.	மற்ற	எல்ேலா ம்	வி தைல	ெகாண்டாட்டங்களில்	திைளத்தேபா 	அவர்
இந்திய	அரசின்	நிைலத்தன்ைம	மீ 	கவைல டன்	இ ந்தார்.

மதேமாதல்கள்,	காங்கிரஸ்	அைமப்பின்	பலவீனங்கள்	அவைர	விசன ற	ெசய்தன.	.



ப்ப 	 ஆண் கள்	 ேபாதித்த	 அன்ைப	 இந்திய	 மக்கள்	 கைடப்பி க்காமல்
மதத்தின்	 ெபயரால்	 பிரிந் 	 கிடந் 	 ேமாதிக்ெகாண்ட 	 ஏன்-	 இ நா கள்
உ வானேதன்?	அவரின்	 சீடர்களாக	தியாகம்	 பல	ெசய்த	தைலவர்கள்	அதிகாரம்
கழ்	என	ேமாதிக்ெகாள்வேதன்?

”	He	was	unabale	 to	give	rational	explanation	as	 to	why	after	 three	decades	of
his	preaching	the	gospel	of	love,	he	had	had	the	misfortune	to	see	in	his	last	days
the	 Indian	 People	 so	 divided	 into	 two	warring	 communal	 camps	 that	 the	 very
consummation	of	his	political	aim-	the	creation	of	independent	state-	led	to	the
creation	of	two	anatagonistic	states	set	up	on	the	basis	of	religion.Nor	could	he
offer	 convincing	 explanation	 as	 why	 the	 very	 people,	 who	 had,	 under	 his
leadership,	 made	 tremendous	 sacrifices	 for	 the	 cause	 of	 the	 nation,	 started
quarrelling	among	themselves	for	power	and	personal	aggrandizement."	என	இ
க்கிய	 ேகள்விகைள	 காந்தியின்	 ேசாதைனகள்	 ெகாள்ைக	 மீ 	 இ	 எம்	 எஸ்

ைவத்தார்.	 இன் 	 இ	 எம்	 எஸ்	 அல்ல 	 அவர்	 காலத்திய	 எந்த	 மார்க்சிய
இயக்கத்ேதாழர்க் ம்	இம்மாதிரி	ேகள்விகள்	தங்கள்	பணி	 றித் 	பிற்காலத்தில்
எ ம்	என்பைத	இ	எம்	எஸ்	அன் 	உணர்ந்தி ப்பாரா	எனத்	ெதரியவில்ைல.

ர்ஷ்வா	 உலகக்	 கண்ேணாட்டம்	 காந்திஜியிடம்	 இ ந்ததால்	 அவரால்	 இந்த
பிரச்சைனகைள	 உணர யவில்ைல.	 ச க	 வளர்ச்சி	 விதிகள்	 றித்
அறிய யவில்ைல.	 காந்தியம்	 ’ திய	 மனிதன்	 உ வாக்கம்’	 என்பதில்	 ’ச க
தத் வம்’	 என்ற	வைகயில்	 த்ேதால்வி	அைடந் விட்டதாக	 தீர்ப்பி கிறார்	இ
எம்	எஸ்.

காந்தியம்	 என்றால்	 என்ன	 என்கிற	 தனி	 அத்தியாயம்	 ஒன்ைற	 இ	 எம்	 எஸ்
இவ்வாக்கத்தில்	எ தியி க்கிறார்.	காந்திஜி	சத்திய	ேசாதைன	என	ெசால்கிறார்,
காந்திஜியின்	 வளர்ச்சிைய	 நாம்	 எப்ப 	 பார்ப்ப -	 பிரிட் ஷா க் 	 உலகப்ேபாரில்
ஆள்	 ேசர்த்த	 மனிதரிலி ந் 	 ேதசத்தந்ைதயாக	 ேபாற்றப்ப வ -	 பிரிட் ஷாேர
ெவளிேய 	 என	 ேபாராட்டம்	 ேமற்ெகாண்ட ,	 ேபார்பந்தர்	 சி 	 மன்னர்	ஆட்சியில்
இடம்ெபற்ற	 பிர த் வ	 ழலிலி ந் 	 இந்திய	 ஜனநாயகத்திற் 	 ேபாரா ய ,
லண்டனில்	 விஜிேடரியன்	 ெசாைசட் யில்	 இைளஞனாக	 ெசன் 	 பிரிட் ஷ்
ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப் 	 ேபாராட்டத்ைத	 நடத்திய 	 ேபான்றவற்ைற	 எவ்வா
விளக் வ 	என்கிற	ேகள்விைய	 ன்ைவத் 	விைட	ேத கிறார்	இ	எம்	எஸ்..

விேனாபாஜியின்	 தான்	இயக்கம்	 காந்திஜியின்	 ெசல்வாக்கால்	 ஏற்பட்ட	 ஒன்ேற.
அைத	 நாம்	 றக்கணிக்க யா .	 நில	 ெசாத் க் 	 எதிரான	 அகிம்ைசவழி
இயக்கம .	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சி	 நீங்கலாக	 காங்கிரஸ்	 மற் ம்	அதன்	 பலபிரி கள்
காந்திஜியின்	ெபயைர	ெசால்லிேய	இயங் கின்றன.



காந்திஜி	 உயர்	 அளவில்	 சிக்கலான	 ஆ ைம.	 அவர 	 ேபாதைனக ம்
அப்ப ப்பட்டைவேய.	எளியவைக	 க க் 	நம்	வந் விட யா .	மக்கைள
திரட் 	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப்ைப	 ன்ென த் 	 ெசன்றவர்	 என்ப 	 ஒ பக்கம்.
எதிர் ரட்சியாளர்	என்கிற	வைகயில்	மக்கள்	எ ச்சிைய	மட் ப்ப த்தியவர்	என்ப
ம பக்கம்.	 ஏராள	 நிகழ் களின்	 ெப ம்	 பரப் 	 அவர 	 வாழ்க்ைக.	 எவ ம்
சிலவற்ைற	ேகார்த் 	இ தான்	காந்தியம்	என்ேற	ெசால்லக் ம்.	ஆனால்	அவர்
றித் வரலாற் 	 பார்ைவயில்	 ஒ ங்கிைணந்த	 ரித க் 	 வ வ 	 க னமான

ஒன்றா ம்.	 எளியவைகப்பட்ட	 கழ்பாடல்க ம்,	 எளியவைக	 ரித டன்
வைசபாடல்க ம்	தான்	உள்ளன	என்கிற	 விற் 	இ	எம்	எஸ்	வ கிறார்.

காந்திஜி	 ஒ 	 க த் தல்வாதி.	 ெநறிசார்ந்த	 உண்ைம,	 அகிம்ைச,
சந்ந்ேதாஷங்கைள	 ேதடாைம	 ஆகியவற்றிற் 	 அவர்	 நின்றார்.	 தந்திரம்,
ஜனநாயகம்,	அைமதி	 என்கிற	அரசியல்	அவரிடம்	இ ந்த .	 சாதி	 ஏற்றத்தாழ்
டா ,	ெபண்கள்	 ன்ேனற்றம்,	 மத	ஒற் ைம	 என்கிற	 ச க	 மதிப் க க்காக

நின்றார்.’	 ெசமி	 ரிலிஜியஸ்’	 ெமாழியாடைல	 அவர்	 ைகயாண்டார்.	 அவைர
’ரீஆக்	ஷனரி’	 என	 எளிய	 த்திைர	 த்திவிட ம்	 யா .	 ஏெனனில்	 அந்த
ரீஆக்	ஷனரிதான்	 மக்கைள	 ெப மள 	 திரட் யவர்.	 இந்த	 ரண்	 நாட் ன்
உண்ைமயான	அரசியல்	 ழலின்	உ வாக்கம்-	ஏெனனில்	தைலைம	தாங்கியவர்கள்
நிலபிர த் வத் டன்	இைணப் 	ெகாண்ட	 ர்ஷ்வாக்கள்	 (This	 self	 contradiction
is	 a	 manifestation	 of	 the	 contradiction	 in	 the	 real	 political	 life	 of	 our	 nation,
arising	 out	 of	 the	 fact	 that	 the	 national	 democratic	movement	 was	 led	 by	 the
bourgeoisie,	linked	with	feudalism)	என ம்	மதிப்பிட்டார்	இ	எம்	எஸ்..

கிராமப் ற	 மக்கைள	 விவசாயிகைள	 திரட் யதில்	 காந்திக் 	 ெப ம்	 பங்களிப்
உள்ளைத	 ம க்க யா .	 அேத	 ேநரத்தில்	 அைனத் ம்	 காந்திஜியால்தான்
என்ப ம்	 ஏற் க் ரியதல்ல.	 ஜனநாயக	 ேபாராட்டம்	 றித்த	 மிகப்ெபரிய
விழிப் ணர்ைவ	அைனத் 	தரப்பார்	மத்தியி ம்	உ வாக்கியவர்	காந்திஜி	என்பதில்
சந்ேதகமில்ைல.	ஆனால்	தன்	ெசாந்த	 ர்ஷ்வா	வர்க்க	எல்ைலக் ள்	ைவத்த ம்
அவேர	 .	இங் 	 ரட்சிகர	 மக்கள்	 எ ச்சி	 என்பதற் 	ஆ தம்	 ஏந்திய	வன் ைற
ேபாராட்டம்	 என்கிற	 அர்த்தம்	 இ க்கிறதா	 என	 ெவளிப்பைடயாக	 இ	 எம்	 எஸ்
அவர்கள்	இவ்வாக்கத்தில்	ேபசவில்ைல.

காந்திஜி	 ர்ஷ்வா	 வர்க்கத்தின்	 அைனத் 	 நடவ க்ைக க் ம்	 ைணயாக
இ ந்தார்	 என் 	 ெசால்லக் டா 	 என்கிறார்	 இ	 எம்	 எஸ்.	 நைட ைற	அரசியல்
சார்ந்த	 பேட ம்	 விஞ்ஞான	 நவீன	 பார்ைவ	 ெகாண்ட	 ேந ம்	 தங்க க் ள்
ேவ பட்டனர்.	 காந்திஜி ட ம்	 ட	 மா பட்டனர்.	 காந்திஜி	 ெதாடர்ந்
வலி த்திய	 ெநறிகள்	ஆட்சி	 ெபா ப் 	 ஏற்க	இ ந்தவர்க க் 	 தைடயாக ம்
இ க்கத்	 வங்கிய .	காந்திஜிேயா	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் 	ேபாரில்	காட் ய	அேத
மதிப்பீ கள்	ெதாடரேவண் ம்	என	ெசயல்ப பவராக	இ ந்தார்.



காந்தி	 மைறந்த	 10	 ஆண் களில்	 அவரின்	 காந்தியத்திற் 	 என்ன	 ேநர்ந்த
என்கிற	 அத்தியாயம்	 ஒன்ைற ம்	 இ	 எம்	 எஸ்	 எ தி ள்ளார்.	 1940ல்தான்
விேனாபாேவ	ெதரியவந்தார்.	அவர்	காந்தியின	்ெகாள்ைககைள	 உண்ைமயிேலேய
பின்பற் பவர்	 என	 ஏற்கப்பட்டார்.	 1951ல்	 காந்திஜியின்	 சாரத்தில்	 தான்
வங்கினார்.	 மக்கள்	 சக்தி	 லம்	 நிலப்பிரச்சைனைய	 தீர்த் க்ெகாள்ள	 ம்

என	ேபசினார்	விேனாபாபாேவஜி.	வர்க்க	ேபதமற்ற	ச கம்	அகிம்ைச	வழியில்	என
சிலர்	 கழ ம்	 ெசய்தனர்.	 சிலர்	 கம் னிஸ்ட்	 எதிர்ப்பிற் 	 என	 அைதப்
பயன்ப த்தினர்.	.

அரசதிகாரம்	 வந்த டன்	 மக்கள்	 ேபாராட்டம்	 என்பைத	 தைடயாக	 காந்திஜிைய
ெகாண்டா 	 வளர்ந்தவர்கள்	 நிைனத்தனர்.	 காங்கிரைச	 கைலத் விட் 	 ேலாக்
சகாயக்	சங்	அைமப்பீர்	என	காந்திஜி	ெசால்லியைத	அவர்கள்	ேகட்கவில்ைல..	மன
மாற்றம்	 லம்	மட் ேம	 தீர் 	என்ப 	சாத்தியமல்ல.	அரசின்	தைலயீ 	ேவண் ம்
என	 கம் னிஸ்ட்கள்	 ெசால்லிவந்தனர்.	 எனேவ	 தான்	 நிலப்பிர க்கள்	 வர்க்கம்
என்கிற	 வைகயில்	 ச க	 மாற்றத்திற் 	 உதவ யா 	 என்கிற	 க த்ைத
கம் னிஸ்ட்கள்	 ேபசினார்கள்.	 எந்த	 வர்க்க ம்	 தன்	 அதிகாரத்ைத	 தாேன
ன்வந் 	இழக்கா 	என்ப 	மார்க்சிய	பாடமா ம்.

Ref:

The	Mahatma	and	the	Ism-	EMS	Jan	1959
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எம்	என்	ராய்	இளம்	வயதிேலேய	12	நா கைள	 ற்ற	வாய்ப் 	ெபற்றவர்.	கம் னிசம்,
ேதசவி தைல	 இயக்கம்,	 மா ட	 இயம்	 என	 பயணித்தவர்.	 ெலனின்,	 ஸ்டாலின்
உள்ளிட்ட	 ேசாவியத்	 தைலவர்கள்	 ெஜர்மன்	 மற் ம்	 சீனத்தைலவர்க டன்	 உயர்
மட்டத்தில்	 பணியாற்றியவர்.	 திறந்த	 மன டன்	 தியன	 கண் 	 அஞ்சாமல்
பரிசீலித் 	 க த்ைத	 மாற்றிக்ெகாள்ள	 தயங்காதவர்.	 தீரா	 தாகம்	 ெகாண்ட
வாழ்க்ைகப்பாைதக் 	ெசாந்தக்காரர்.

ராய்	தன 	 14	வயதில்	வங்க	 ரட்சிகர	ெதாடர் கள்	கிைடக்கப்ெபற்றார்.	ஆ தம்
வாங்க	எனக்கிளம்பி	பர்மா,	இந்ேதாேனஷியா,	சீனா,	ஜப்பான்	நா களில்	பயணித்
அெமரிக்கா	 ெசன்றைடந்தார்	 .	 அங்கி ந் 	 ெமக்சிேகா	 ெசன் 	 கம் னிஸ்ட்
கட்சியின்	 ெபா ச்ெசயலர்	 ெபா ப்ேபற்க	 வாய்ப் 	 ெபற்றார்.	 ேசாவியத்
ெதாடர் களால்	மாஸ்ேகா	ெசன்றார்.

ேசாவியத்,	 ெஜர்மன்,	 சீன	 கம் னிஸ்ட்	 இயக்கங்க ட ம்,	 இரண்டாவ
அகிலத்தி ம்	ெபற்ற	பயிற்சிகள்	 லம்	உச்சம்	ெசன் 	பின்னர்	வீழ்ச்சி	அைடந்தவர்
ராய்.	 தாய்நாட் ற் 	 16	 ஆண் கள்	 கழிந் 	 1930ல்	 தி ம்ப	 ேந ம்	 ழல்
அவ க் 	 அைமந்த .	 மார்க்சிய	 க த்தா தத் டன்	 பிரிட் ஷ்	 ஏகாதிபத்திய
எதிர்ப்பில்	 பங்ேகற் ம்	 எண்ணத் டன்	 ராய்	 ெசயல்படத் வங்கினார்.	 பாஷ்,
காங்கிரஸ்	 ேசாசலிஸ்ட்கள்,	 கம் னிஸ்ட்கட்சி,	 ராயிஸ்ட்கள்	 என	 நான் 	 இட
பிரி களின்	 ஏற்ற	இறக்க	 உற க டன்	 காங்கிரஸ்	 தைலைம டன்	விமர்சன ர்வ
உறைவக்	ெகாண் ந்தார்	ராய்.

சிைற	அ பவங்க க் 	பின்னர்	1940ல்	ரா கல்	ெடமாக்ர க்	கட்சி	 வங்கினார்.
காங்கிர டன்	 மட் மல்லா 	 கம் னிசத் ட ம்	அவர்	 விமர்சன ர்வ	 உற கைள
ேமற்ெகாள்ளத் வங்கினார்.	 இரண்டாம்	 உலகப்ேபார்	 காலத்தில்	 ேசாவியத்திற்
ெந க்கமான	 நிைலப்பாட்ைட	 எ த்தா ம்	 ராய்க் 	 மரியாைத	 நாட் ம்
ேசாவியத்தி ம்	கிைடக்கவில்ைல.	1948ல்	ரா கல்	கட்சிக் ம்	ேமலாக	Renaissance
-	New	Humanism	என	ெசல்லத் வங்கினார்.	ஜனநாயகமா-	ேடாடலிட்ேடரியனிசமா
என்கிற	 விவாதத்ைத	 ஆரம்பத்திேலேய	 வக்கியவராக	 ராய்	 இ ந்தார்.
தலாளித் வமா	 ேசாசலிசமா	 என்கிற	 ேகள்விக்கான	 பதிைல ம்	 அவர்	 அதில்

பார்த்தார்.	ஸ்டாலி க் 	மிகத்	 ணிச்சலாக	அவர்	எ திய	க த	வாசகம்	ஒன்ைற
தன 	நிைனவைலகளில்	 றிப்பி கிறார்.	ேபால்ஷ்விக் களிடம்	ேநர்ைம	வி வாசம்
பற்றிெயல்லாம்	 க த்தில்ைல	 என	அதில்	அவர்	 றிப்பிட் ந்தார்.	 (	 “	 I	 cannot
reconcile	myself	 to	 the	 idea	 that	 decency,	 loyalty	 and	 honesty	 should	 have	 no
place	in	the	catalogue	of	Bolshevik	virtues“.)	ேபால்ஷ்விக் களின்	நன்னடத்ைத



றித்த	விமர்சனமாக	அவ்வாக்கியம்	இங் 	அைமந்த .

காரணகாரிய	அறிவிற் 	ராய்	 ன் ரிைம	ெகா த்தார்.	1937	ைபஸ் ர்	காங்கிரஸ்
அமர்வின்ேபா 	 காந்தி	 தன 	 மாைலேநர	 பிரார்த்தைன	 நிகழ்விற் 	 ராைய
அைழத்தார்.	 ராய்	 ெசல்லவில்ைல.	 மா ட	 ன்ேனற்றத்தில்	 காந்திய கள்	 ஓர
ன்ைவத் 	ஈர 	பின்	இ த் வி கிறார்	என	ராய்	க தினார்.	ேந ைவ	மட் ேம

ேமற் லக	 பாணி	 மனிதனாக	 காங்கிரசில்	 பார்க்க கிற 	 என்றார்	 ராய்.
இந் ைவதீக	 ைறயிலான	ேதசிய	 ன்ைவப் 	 ஸ்லீம்	வ ப் வாத	வளர்ச்சிக் ம்
உதவிய .	 ஆைகயால்	 மகாத்மா	 காந்தி	 விைழந்த	 இந் 	 ஸ்லீம்	 ஒற் ைம
உ வாகவில்ைல	 என்கிற	 விமர்சனம்	 ராயிடம்	 இ ந்த .	 அேதேநரத்தில்	 காந்தி
ேதாற்ற	இடத்தில்	மற்றவர்	ெவல்ல ம்	 யா 	என்பைத ம்	அவர்	 ரிந்தி ந்தார்.
காந்தியின்	காஸ்ேமாபாலிடன்	மனிதேநயப்	பார்ைவயின்	அவசியத்ைத	அைனவ ம்
உணரேவண் ம்	என	ராய்	ேவண் னார்.

காலகாலமாக	 நில ம்	 சில	 மதிப்பீ கைள	 நிலமான்ய- தலாளித் வ
வைகப்பட்டைவ	 என	 ஒ க்கிவிட்டால்	 எதிக்ஸ்	 என்பேத	 இ க்கா .	 எந்த
வர்க்க ம்	 வர்க்கப்ேபாராட்டத்தால்	 ற்றி மாக	 அழிக்கப்ப வதில்ைல	 என்கிற
உண்ைமைய ம்	 நாம்	 அறிய	 ேவண் ம்.	 ச க	 நலன்கள்	 என்பைவ	 வர்க்கங்கள்
ேசர்ந் 	 வாழேவண் ய	 நிர்பந்தத்தத்ைத ம்	 த கின்றன	 என்பைத ம்
உணரேவண் ம்.

ெபா ளாதார	அ ப்பைடயில்	 ட	 உபரிமதிப் 	 என்பைத	 ஒழிப்ப 	 நைட ைறயில்
சாத்தியமல்ல.	 தங்கள்	 கர்ைவவிட	 மிஞ்சக் ய	 உற்பத்தி	 என்பைத	 ச கம்
ெசய் ெகாண்ேட	இ க்கேவண் ள்ள .	அேத	ேநரத்தில்	ஒ 	வர்க்கம்	உபரிைய
உறிஞ் வ 	 என்ப 	 ஏற் ைடயதல்ல.	இதில்	 ெபா ளாதார	அம்சம்	 மட் மல்லாமல்
ெநறிசார்ந்த	அம்சங்க ம்	உள்ளன	என்றார்	ராய்.

வரலாைற	 பைடக் ம்	 மனிதர்கள்	 என	 நாம்	 ேப கிேறாம்.	 ன்னதாக
ஒவ்ெவா வ ம்	தனி	மனிதர்களாக	இ க்கின்ேறாம்.	 ச கம்	 எ ம்	ெதா ப்பில்
’உ ப் ’	 தனிமனிதர்	 என்கிேறாம்.	 தனிமனிதர்களின்	 ெதா ப்பாகேவ	 ச கம்
இ க்கிற .	அவனின்	ெப மிதம்,	பைடப்பாற்றல்	ஆகியைவ	 றித்த	விழிப்பைடந்த
மனிதனாக	 அவன்	 இ க்கேவண் ள்ள .	 எனேவ	 ச கம்	 என்ப 	 வழிதான்.
தனிமனிதன்தான்	அதன்	 	எல்ைல	என்கிற	பார்ைவைய	எம்	என்	ராய்	தந்தார்.
தனிமனித	 தந்திர	ம ப் 	என்பதன்	 லம்	வி தைலக்கான	பாைத	அைமயா 	.

இ க்கின்ற	வலிைமயான 	எ ேவா	அ 	சரியான 	என	ெஹகல்	ெதாடங்கினால்
மார்க்ஸ்	வ கின்ற	வலிைமயான 	சரி	என	 க்கிறார்.	 (Hegelian	doctrine	held
that	 ‘that	 present	 might	 is	 right’.	 Marx	 projecting	 the	 Hegelian	 doctrine	 into
future	declared	that	‘coming	might	to	be	also	right’).	மார்க்ஸ்	ெஹகைல	ேநராக



நிமிர்த்தியி க்கலாம்.	 ஆனால்	 தன்	 ைளைய	 அதில்	 ைவத் 	 அைத	 மார்க்ஸ்
ெசய் ள்ளார்	என்ப 	ராய்	த ம்	விளக்கம்.

ராய்	தன்ைன	மார்க்சின்	ஸ்பிரிட் வல்	வாரி 	என	அைழத் க்ெகாண்டார்.	மார்க்ஸ்
மகத்தான	 மனிதாபிமானி.	 மனிதன்	 தன்ைன	 ரட்சியின்	 லம்
வி வித் க்ெகாள்ள ம்	 என்ப ட	 வலிைமயான	 ெநறிசார்ந்த
அைற வல்தான்.	அைத	 மார்க்ஸ்	 ெராமாண் ஸ்ட்	ஆக	 ெசய்தார்	 என்றார்	 ராய்.
மனிதனின்	 மீளாக்க	 பைடப் த்திறன்	 மீ 	 மார்க்சின்	 நம்பிக்ைக
ேகா க்கணக்கானவர்கைள	 கிளர்ந்ெதழ	 ெசய் ள்ள 	 என்பைத	 ராய்
றக்கணிக்கவில்ைல.

காந்தி	 றித் ம்	 ராய்க் 	 விமர்சனவைகப்பட்ட	 பார்ைவேய	 இ ந்த .	 ேதசம்
காந்தி	இரண் ம்	ஒேர	அர்த்தம்	த ம்	இைணச்ெசாற்களாக	மாறிவிட்டன,	ேதசம்
ேதசபக்தி	 எனப்ேப பவர்கள்	 காந்தியர்கள்	 என	 க தப்ப கின்றனர்,	 ேதசபக்தி

க்கப்பட் விட்ட 	என்றார்	ராய்	.	காந்தி	 றித்த	உைர	ஒன்ைற	அவர்	ஏப்ரல்	21,
1940ல்	 பரிசால்	 எ ம்	 ப தியில்	 வழங்கினார்.	 ேதசியவாதிகளிேலேய	 உயர்
ஆத்மாவாக	 காந்தி	 இ க்கலாம்.	 ஆனால்	 காந்திய	 ேகாட்பா கைள	 ஏற்பவர்
மட் ேம	 வி தைல	 ேபாராட்டத்தில்	 த தியான	 பங்களிப்ைப	 த கிறார்	 என
உரிைமேகா வ 	விவாதத்திற் ரிய	அம்சம்	என்றார்	ராய்.

மாஸ்ேகாவில்	 இ ந்தேபா 	 ராய்	 தன 	 ’மா ம்	 கட்டத்தில்	 இந்தியா’	 என்கிற
அவர 	 கழ்வாய்ந்த	ஆக்கத்தில்	காந்தி	 றித்த	மதிப்பீ கைள	ைவக்கிறார்.	அ
நைட ைற	 அரசிய க் ரிய	 ஒன் 	 என்பதால்	 அரசியலில்	 ெநறி	 என்பதில்
நைட ைற	 சார்ந்த	மதிப்பீ கைள ம்	ைவக்கேவண் ள்ள .	 தீர்க்கதரிசிகளின்
ெவளிப்பா 	ேபான்ற	ஒன்றல்ல	காந்தியம்.	அ 	நைட ைற	ெசயல்	தத் வம்.	அவர்
க ேகாள்களில்	 தன்ைன	 ெவளிப்ப த்திக்ெகாள்ளவில்ைல.	 காரியங்களில்
ெசயல் ைறகளில்	 தன்ைன	 ெவளிப்ப த்திக்ெகாண்டவர்.	 எனேவ	 காந்தியம்
என்ப 	 உேடாபியனிசமல்ல.	 அேத	 ேநரத்தில்	 காந்தியத்தால்	 அரசியலில்	 ெநறி
என்பதில்	 ெவற்றி	 ெபற யவில்ைல.	 நவீன	 கலாச்சாரத்தின்	 ெந க்க க க்
அதனால்	 தீர்ைவ	 தர யாமல்	 ேபான .	 இன் ள்ள	 ழலில்	 காந்தியத்ைத
அ ல்ப த் வ 	இயலாதாகி ள்ள 	என்கிற	 விற் 	ராய்	வந்தார்.

ேமற் 	மற் ம்	 தலாளித் வ	ச கம்	 றித்த	காந்தியின்	விமர்சனங்கைள	 ராய்
ஏற்றா ம்	அவர்	 ன்ைவக் ம்	மாற் கள்	சாத்தியமானைவயல்ல	என்றார்.	காந்தி
ேபசிவ ம்	 ’அன்பின்	 வழிய 	 உய் ’	 என்றால்	 யராஜ்யம்	 ெசார்க்கத்திலி ந்
வந்தால்தான்	 உண் 	 என	 ராய்	 ேகலிபட	 ேபசினார்.	 ராய்க் 	 காந்தி டன்
ெதாழிற் ைற	 ச கம்	 பற்றிய	 க த் ேவ பா 	 இ ந்த .	 உயர்	 கல்வி	 என்ப
நவீன	 ெதாழில் ட்பத்திற் 	 அவசியமான .	 நவீன	 ெதாழில் ட்பம்	 இல்ைலேயல்
தந்திரம்-சமத் வம்-	ஜனநாயகத்ைத	உ தி	ெசய்வ 	இயலாத	ஒன் 	என	 ராய்



க தினார்.	 ெதாழிற் ைற	 இல்லாத	 ச கத்தில்	 உயர்கல்விக் 	 ெப ம்	 ெசல
பி க் ம்	என்றார்.

நம 	ெபண்க க் ம்	அய்ேராப்பிய	அெமரிக்க	ெபண்கள்	ேபால்	 தந்திரம்	ேதைவ.
அதன்	 ெபா ள்	 இந்தியப்ெபண்ைம	 என்பைத	 ைகவி வதாக	 ெபா ள்
ெகாள்ளேவண்டாம்.	 ராய்க் 	 ைவதீக	 ேதசியம்	 (orthodox	 nationalism)	 மீ
விமர்சனம்	 இ ந்த .	 தலாளித் வம்	 ேதைவப்பட்டா ம்	 அங்
ெபா ள்வைகப்பட் 	 நில ம்	 ேபராைச	 நமக் 	 ேதைவயில்ைல.	 ேமற் லக
வளர்ச்சிைய	 உள்வாங் ம்ேபா 	 காந்திய	 எளிைமைய	 எ த் க்ெகாள் ம்
இைசைவ	 ராய்	 நல் வதாக	 நாம்	 ரிந் ெகாள்ளலாம்.	 ேமற்ைக	 நிராகரிக்காமல்
இந்தியவைகப்பட் 	 ய்ைமப்ப த்திக்ெகாள்ள ம்	 என்கிற	 synthesis
பார்ைவைய	 ராய்	 ன்ைவக்கிறார்.	 நம 	 ச கத்தின்	 டநம்பிக்ைககள்	 சார்ந்த
மதப்பார்ைவைய	 விட்ெடாழித் 	 காரணகாரிய	 அறி 	 ைறைய
ைகக்ெகாள்ளேவண் னார்	ராய்.

காந்தியின்	 ‘return	 to	 village’	 என்பைத ம்	 ராய்	 அம்ேபத்கார்	 ேபாலேவ
நிராகரித்தார்.	 பாரம்பரிய	 ச க	 அல கைள-	 பழக்க	 வழக்கங்கைள	 அப்ப ேய
நீ க்கைவத் க்ெகாண் 	 திய	ச க	நிர்மாணம்	ெசய்வ 	இயலா -	வளர்ச்சி ம்
உ வாகா 	என	ராய்	க தினார்.	அேத	ேபால்	காந்தியின்	பட் னிப்ேபாராட்டங்கைள
ஒ வைக	கட்டாயப்ப த்தல்	 (a	 form	 of	 moral	 coercion)	என்ேற	 ராய்	விளங்கிக்
ெகாண்டார்.	 ப த்தறி 	 சார்ந்த	 விவாத	 ைறயில்	 பிறைர	 ஏற்க	 ெசய்யாமல்
பட் னிகிடந் 	 நிர்பந்தம்	 உ வாக் வ -	 கட்டாயப்ப த் வ 	 ஏற்பிற் ரியதல்ல
என்கிற	விமர்சனம்	ராயிடம்	இ ந்த .	காந்தியின்	அரசியல்	ப த்தறி 	அரசியல்
அல்ல-	 ெநறிசார்ந்த	 அரசியல்	 என்றார்	 ராய்.	 காந்தியம்	 என்ப 	 ஒ வைக
ேநாய்த்தன்ைமைய	 ெகா த் வி ம்	 என்கிற	 க ம்	 விமர்சன ம்	 அவரிடம்
இ ந்த .	மாற்றாக	Radicalist	ideas	are	healthy	என	ராய்	ெசால்லத்	 வங்கினார்.

ஒ 	 கட்டத்தில்	 காந்தி ம்	 ராைய	 தல்	 எதிரி	 என்றார்.	 பிலிப்	 ஸ்பிராட்
ேபான்றவர்கள்	 காந்தியம்	 ஒ வைக	 பாசிசம்	 என	 வைகப்ப த்தி	 ேபசிவந்தனர்.
காந்தியின்	 மைறவிற் ப்	 பின்னர்	 ராயின்	 பார்ைவயில்	 சற் 	 நிதானம்	 ஏற்பட்ட .
தன 	தீவிர	மனிதாபிமானம்	என்பதில்	அவர்	காந்தியின்	மதம்	 றித்த	பார்ைவைய
நிராகரித்தா ம்	ெபா ளாதார	மய்யம்	நீக் தல்,	ெநறிசார்ந்த	வழி ைறகள்	,	கட்சி
அரசியல்	என்பைதவிட	மக்கள்	ஒ ங்கிைணப் 	 ேபான்ற	அம்சங்களில்	காந்திைய
ெந ங்கினார்.	அவரின்	ம மலர்ச்சி	ேதசியம்	என்பைத	அவர்	விமர்சித் 	வந்தார்.

காந்தி	 தியாக	 மரண ற்றார்	 என்கிற	 ெசய்தி	 ராயிட ம்	 தாக்கத்ைத
ஏற்ப த்திய .	அவைர	விமர்சித் வந்த	ராய்	1948	பிப்ரவரி,	ஏப்ரலில்	காந்தி	மீதான
தம 	 மரியாைதைய	 உணர்த் ம்	 வண்ணம்	 இ 	 கட் ைரகைள	 எ தினார்.
காந்தியின்	ெசய்தி	சர்வாம்சத்தன்ைம	ெகாண்ட	மனிதாபிமான	அைடயாளமாக ம்



ெநறிசார்ந்த	ஒன்றாக ம்	இ க்கிற 	என்றார்	ராய்.

மார்க்ைச	 ெபா த்தவைர	 மா டத்தின்ேவர்	 மனிதன்தான்.	 காந்திக் 	 மனிதன்
ஆன்மசக்தி.	இ வரின்	அ ைற	 ேவறான .	 ராய்	அைனத்தின்	அளைவ ம்
மனிதன்தான்	 என்பைத	 ஏற்றி ந்தார்.	 காந்தி ம்	 ரா ம்	 தனிமனித க் 	 மிக
க்கியத் வத்ைத	 ெகா த்தனர்.	 மார்க்சியத்தில்	 ெபா ளாதார	 சமத் வ

வலி த்தல்	இ ந்தால்	 ராயிட ம்	 காந்தியிட ம்	 ெநறிசார்ந்த	வலி த்தல்கள்
இ ந்தன.	 ெநறியான	 மனிதர்கள்	 அைம ம்ேபா 	 சரியான	 ச கத்ைத	 கட்
அைமக்கப்பட ம்	 என	 காந்தி	 க தினார்.	 ரா ம்	 ’மாரல்	 ச கத்திற் 	 மாரல்
மனிதன்’	என்றார்.	ஆ தங்களற்ற	ஆன்ம	சக்தியில்	நியாயம்	ெபற	இய ம்	என்ப
காந்தியின்	வலி த்தல்.

மாஸ்ேகாவில்	1921ல்	ராய்	எ திய	India	in	Transition	ஆக்கத்தில்	காந்தி	 றித்த
விமர்சனங்கள்	 இ ந்தன.	 இரண்டாவ 	 அகிலத்தில்	 ெலனின்	 ராய்-	 பிற	 நாட்
கம் னிஸ்ட்	 தைலவர்களின்	 விவாதங்களின்	 அ ப்பைடயில்	 அவ்வாக்கம்
எ தப்பட் ந்த .	 ர்ஷ்வா	இயக்கங்க க் 	ஆதர 	என	ெலனின்	ெசால்வைத
ைகவிட் 	காலனிய	 பாட்டாளி	இயக்கத்திற் 	கம் னிஸ்ட்	இயக்கங்கள்	ஆதர
நிைலப்பாட்ைட	 எ க்கேவண் ம்	 என	 ராய்	 க தினார்.	 மக்கைள	 ெப மள
திரட் ம்	சக்திவாய்ந்த	காந்தி-	காங்கிரஸ்	தைலைம	 ரட்சிகர	சக்தியாகத்தாேன
இ க்க ம்-	அதற் 	ஆதர 	 த வ 	 சரியான	அ ைறயாக	இ க் ம்
என	ெலனின்	க தினார்.	காங்கிரஸ்	தைலைம	 ரட்சிக் 	 ேராகம்	ெசய் வி ம்
என்றார்	ராய்.

காந்தியின்	பங் பாத்திரம்	 றித் 	ெலனி க் ம்	எனக் ம்	ேவ பா 	இ ந்த
என	 ராய்	 ெதரிவித்தார்.	 மக்களின்	 மத்தியகால	 மனநிலக் 	 காந்தியின்	 சமய
சிந்தைனகள்	 தீனிேபா வதாக	ெலனினிடம்	 ராய்	 ற்றம்	சாட் னார்.	 ‘I	 reminded
Lenin	 of	 the	 dictum	 that	 I	 had	 learnt	 from	 him:	 that	 without	 a	 revolutionary
ideology,	there	could	be	no	revolution.’	These	arguments	formed	the	basis	of	the
position	 on	 Gandhi	 –	 அதாவ 	 ரட்சிகர	 ெகாள்ைக	 இல்லாமல்	 ரட்சி
சாத்தியப்படா 	என்ப 	ராயின்	பதிவாக	இ ந்த

ராயின்	 மார்க்சியம்	 சார்ந்த	 சர்வேதசிய	 பார்ைவ	 ’ேதசியம்’	 என்பைத	 ஏற்க
அவ க் 	 தைடயாக	 இ ந்த .	 இதனால்	 ேதசிய	 வி தைல	 இயக்கத்ைத
சந்ேதகக்	 கண்ெகாண்ேட	 அவரால்	 பார்க்க	 ந்த .	 எதார்த்த
நிைலகளின்ப யிலான	காந்திய	மதிப்பீ கைள	அவரால்	ெசய்ய	இயலவில்ைல.

இத்த ணங்களில்	 ராயின்	 ைணவியாரான	 எவ்லின்	 அவர்க ம்	 காந்திைய
க ைமயாக	 விமர்சித்ேத	 கட் ைரகள்	 எ திவந்தார்.	 த்தி	 சா ர்யமான
ெபா ளாதார	 திட்டம்	 ஏ மில்லாதவர்	 காந்தி	 என்ப 	 அவர்களின்	 தைலயாய



விமர்சனமாக	 இ ந்த .	 வர்க்க	 ேமாதைல	 ரிந் ெகாள்ளாமல்	 வறட் பி வாத
ச க	 ஒற் ைம	 என	 காந்தி	 ேபசி	வ வதாக ம்	 ராய்	விமர்சித்தார்.	 The	 revolt
against	 the	 Raj	 is	 a	 question	 of	 economics,	 not	 metaphysics.’	 என்றனர்	 ராய்
தம்பதியர்.	காந்தி	எந்திரங்களின்	காலத்ைத	கற்காலத்திற் 	தி ப்ப	நிைனக்கிறார்
என	வறட் த்தனமாக ம்	ராய்	ேபசிவந்தார்.

காந்தி	 ேமற்கின்	 நாகரீகம்	 பற்றி	 விமர்சிக்கிறார்.	 எளிய	 வாழ்க்ைக	 என்கிறார்
என்ப 	 உண்ைமதான்.	 காந்தியின்	 தலாளித் வ	 ச கம்	 பற்றிய	 விமர்சனம்
என்ப 	 ரட்சிகர	 கண்ேணாட்டமற்ற .	 ெசாத் ரிைமைய	 காப்பதாக	இ க்கிற
என	எ தினார்	ராய்.

நீர்த் ப்ேபா ம்	பலவீனமான	மாற்றங்கள்	மட் ேம	காந்தியிடம்	இ க்கிற 	என்
ேபசிவந்த	ராயிடம்	அவர்	சிைறயில்	அைடக்கப்பட்ட	ஆண் களில்	சில	மாற்றங்கள்
வரத் வங்கின.	 சிைறயில்	 மற்ற	 தைலவர்கைளப்	 ேபாலேவ	 ராய்	 ஏராளமாய்
ப த்தார்.	ெநறிசார்ந்த	வாழ் -	அரசியல்	என்பைத	தீவிரமாக	க தத் வங்கினார்.
மார்க்சியத்திடமி ந் 	அவர்	 விலகத் வங் கிறார்	 என்கிற	 எண்ணம்	 பரவிய .
அரசியல்	 தந்திரம்,	 ச க	 மகிழ்ச்சி,	 ெபா ளாதார	 பிட்சம்	 என்பதற்ெகல்லாம்
அப்பாலான 	ஆன்ம	வி தைலக்கான	இலக் 	என	ராய்	ேபசத் வங்கினார்.	அவர்
ஆன்மீகவாதிகளின்	 ெமாழியில்	 ேபசவில்ைல	 என்றா ம்	 அவர்	 ேபசத் வங்கிய
spiritual	freedom	என்ப 	மார்க்சியர்களின்	ெசால்லாடல்களில்	ஒன்றல்ல.

அவரின்	சிைறக் றிப் களின்ப 	பார்த்தால்	அவர்	காந்தி	ேநாக்கி	நகர்ந் விட்டார்
என	 ெசால்வதற் 	 இல்ைல.	 அரவிந்தர்,	 விேவகானந்தர்	 பதங்கைள	 ராய்
பயன்ப த் கிறார்.	 Indian	 Renaissance	 என்பைத	 விளக்க	 ஆரம்பிக்கிறார்.
ய ரண்பா களின்	 ட்ைட	 காந்தியம்	 என்கிற	 விமர்சனத்ைத	 அவர்

ைகவிடவில்ைல.	 மக்கைள	அ 	அன் 	அகிம்ைச	 என்கிற	 ெபயரில்	 ெசயலிழக்க
பலமிழக்க	 ெசய் வி ம்	 என்ேற	 எ திவந்தார்.	 அவரின்	 சிந்தைனகள்
ெசயல்பா கள்	 கலாச்சார	 பிற்ேபாக்கிற்ேக	 (	 ‘the	 ideological	 reflex’	 of	 India’s
‘cultural	backwardness’	and	‘superstition’	)	உதவிகரமாக	இ க் ம்	என்றார்	ராய்.

உண்ைமயான	 வளர்ச்சிக் 	 காந்தி	 தைடயாக	 இ ப்பதாகேவ	 ராய்	 க தினார்.
ஆனால்	 1940களின்	இ தியில்	 காந்திய	 சீடர்கைளவிட	 காந்தியின்	 சரி	 தவைற
தாேன	 ேமலாக	 ரிந் ெகாண் ள்ளதாக ம்	 எ தினார்.	 காந்திைய	 அரசியல்
விழிப் ணர்வாளர்-	 ெவ ஜனங்கைளத்	 தட் 	 எ ப்பியவர்	 என் 	 கழ	 அவர்
தயங்கவில்ைல.	இந்திய	மக்களின்	உ வம்	என	உயர் ப த்த ம்	ெசய்தார்.

ராய்க் 	 ெந க்கமாக	 இ ந்த	 பிலிப்	 ஸ்ப்ராட்	 ராயின்	 எ த் க்களின்	 ெதா ப்
ஒன்றிற் 	 ன் ைர	எ தியி ந்தார்.	அதில்	காந்தி	 றித்த	ராயின்	மதிப்பி கள்
றித் 	 ெதளி ப த் கிறார்.	 காந்தி	 றித்த	 ராயின்	 விமர்சனம்	 அந்நியர்



நாட்டவர்	 ஒ வர்	 ெசய்வ 	 ேபாலேவ	அைமந்த .	 மக்க க் 	 ரி ம்	 வைகயில்
அவரால்	 ைவக்க	 இயலவில்ைல.	 அவர்	 காந்திையப்	 ேபாலேவா	 அவர 	 சீடர்கள்
ேபாலேவா	 ேயாசித் 	 அதன்	 பலாபலன்கைள	 அறியாதவராக	 இ ந்தார்	 என்ப
பிலிப்	த ம்	ெசய்தி..	வி தைலகாலத்தில்	நடந்த	வ ப் க்கலவரங்களின்	ேநரத்தில்
காந்தியின்	ெசயல்பா கள்	ராைய	மாற்றியதாக	ஸ்ப்ராட்	ெசால்கிறார்

எம்	என்	ராய்	காந்தியின்	அரசியல்	நிைலப்பா கைள	அவரின்	தத் வப்பார்ைவைய
விமர்சித்தவர்தான்.	 ஆனால்	 அவரின்	 greatness	 மீ 	 அளப்பரிய	 மரியாைத
ெகாண்டவர்.	 எம்	 என்	 ராயின்	 பார்ைவயில்	 விமர்சனம்	 என்ப 	 உரிய	 பாராட்ைட
ஒ க்கிய	 ஒன்றல்ல	 (criticism	 does	 not	 exclude	 appreciation).
கண் த்தனமான	 பக்திேயா	 கீழ்ப்ப தேலா	 தமக் 	 இல்ைல	 என் ம்.	 அவைர
மேனா	 உந் தல்ப 	 பார்க்காமல்	 விமர்சன	 ஒளியில்	 தான்	 பார்ப்பதாக ம்	 ராய்
ெதரிவித்தார்.	 விமர்சித்தாேல	 எதிரியாக	 ரிந் ெகாள்ளப்ப கிேறாம்.	 critical
appreciation	என்பதன்	மதிப் 	ச கத்திற் 	ெதரியாமல்	இ க்கிற 	என்றார்	ராய்.

ேகாட்பா கைள	 ஆய்விற் 	 உட்ப த் ம்ேபா 	 நாம்	 நிராகரிக்க	 ேவண் யதாக
இ ந்தா ம்	 சில	 அம்சங்கள்	 நமக் 	 நிைற 	 தரக் யதாக	 உயர்
மதிப்பீட் ற் ரியதாக	 காணப்படலாம்.	 அைத	 ேநர்மைறயாக	 மதிப்பிட் 	 நாம்
பாராட்டேவண் ம்.	காந்தியின்	மீ 	வழிபா 	ெசய்பவர்கைளவிட	விமர்சனரீதியாக
பார்க் ம்	தனக் 	அவர்	 றித்த	ேமலான	 ரித ம்	உயர்	மதிப்பீ க ம்	இ ப்பதாக
ராய்	எ தினார்.

காந்தி	 வரலாற்றில்	 தீர்க்கதரிசியாக	 இடம்	 ெபறமாட்டார்.	 ஆனால்	 மக்கைள
அரசியல்ரீதியாக	ெப ம்	விழிப்பிற் 	உள்ளாக்கியவர்	எனப்	ெபயர்	ெப வார்.	நம
வி தைலப்	 ேபாராட்டம்	 காந்தி	 ைழந்த	 1920க் 	 பின்னர்தான்	 உ வான
என்பைத	ராய்	ஏற்கவில்ைல..	இந்திய	மக்களின்	உ வாக்கம்தான்	மகாத்மா	காந்தி
என்ேற	அவர்	மதிப்பிட்டார்.	அ 	வரலாற் த்	த ணம்.	மக்களின்	ெமாழியில்	காந்தி
ேபசினார்.	 மக்க ம்	 அவைர	 ெகாண்டா 	 பின்	 ெசன்றனர்.	 ஆனால்	 மக்களின்
ரிதல்	 உணர் 	 கீழான	 நிைலயில்தான்	 இ ந்த .	 ஒ வர்	 உயர	 அவர்கைள ம்
உயர்த்த	 அவர்கள்	 அள 	 இறங்கி	 வரேவண் யி ந்த .	 இப்ப 	 தன்ைன
இறக்கிக்ெகாள்வேத	மகத்தான .

காந்தியின்	அரசியல்	 திர்ச்சியற்ற ,	 ப தான 	 என்ெறல்லாம்	விமர்சிக்கலாம்.
வரலாேற	 சிறந்த	 மனிதர்களின்	 யவரலா தான்	 என்கிற	 ரிதல்	இப்ேபாதில்ைல.
அவர்கள்	அவதாரம்	அல்ல.	அவர்கள்	தங்கள்	காலத்தின்	சரியான	 பிரதிநிதியாக
இ க்கிறார்கள்	 என்பதில்	அவர்கள்	 ேமன்ைம	தங்கி ள்ள .	காந்தி	அப்ப ப்பட்ட
ேமன்ைமயாளர்.	Greatness	cannot	be	unlimited.	நான்	காந்திைய	 ட்டாள்தனமாக
ெதா 	 வணங்கமாட்ேடன்.	 அவரின்	 உண்ைமயான	 மகத் வம்	 ேபாற் ேவன்
என்றார்	ராய்.



ேதசப்ெப மித	 றவி	காந்தி.	அேத	தீவிர	ெப மித	இைறவியாக	எ ந்த	அகண்ட
இந் ஸ்தா க் 	அவர்	பலியிடப்பட்டார்.	அந்த	ெவறித்தனம்	அதன்	ெசாந்த	ேதசம்
ேபசிய	 றவிையேய	பலியாக	ேகட் விட்ட .	மகாத்மாவின்	ெமாழியான 	தியாகம்
ய ன்பம்	அ பவிப்பைத	 தாண் ய	 ஒன் .	 ெநறிசார்ந்த	 மனிதாபிமான	அப்பீல்

ெகாண்ட 	அதன்	சிறப் 	என	எ தினார்	ராய்.

காந்தி	 ராமராஜ்யம்	 அல்ல 	 கட ளின்	 ராஜ்யம்	 என	 ேபசிவந்தார்.	 எனக்
ெசார்க்கம்	 என்றால்	 என்ன	 எனத்	 ெதரியா .	 ரப்பார்ைவக்	 ெகாண்
பார்க்கேவண் ம்	என்கிற	அவா ம்	எனக்கில்ைல.	நிகழ்காலம்	நன்றாக	அைமந்
நைடெப ம்	என்றால்	எதிர்கால ம்	ேவ மாதிரியாக	அைமயா 	என	நம் கிேறன்
என்றார்	காந்தி

காந்தியின்	 அகிம்ைச	 ேகாட்பா 	 அரசியல்	 நைட ைறயில்	 ேநர்ைம	 என்பைத
இைணத்த .	 ஆனா ம்	 தனிப்பட்ட	 ைறயில்தான்	 அவர்	 அைத
கைடப்பி க்க ந்த .	அவரின்	அரசியல்	 சீடர்கள்	பலர்	 மீ ம்ேபா 	அவர்	வாளா
இ க்கேவண் யி ந்த .	அந்த	 ேநரத்தில்	அவர்	அரசியல்	 மனிதனாக	 மட் ேம
இ க்க	 ந்த .	அைத	அவர்	மனம்	ஒப்பி	ெசய்தார்	என	ராய்	ெசால்லவில்ைல..
அவர 	ெநறிகள்	மற்றவர்க் 	வறட் ேகாட்பா களாக	ெதரிந்த .	அவர்	பண்ைடய
னிவர்களின்	ஞானிகளின்	மத	அ பவங்க டன்	அதைன	 ைழத்தார்.	ஆனால்

ப த்தறி 	 அரசியல்	 நைட ைற	 என்ற	 ெபயரில்	 அவற்ைற	 நிராகரிக்காமல்
ெசக் லர்	 பார்ைவயில்	 ஏற்க ம்	 என	 ராய்	 க தினார்.	 ’அதிகாரஅரசியல்’
வழிகைளப்பற்றி	 கவைலப்படாமல்	 ேபாய்க்ெகாண் க்கிற .	 இதனால்	 காந்தி
ெபா த்தமில்ைல	என்ற	 ழ ம்	உ வாக்கப்ப கிற .	ஆனால்	காந்தி	அரசியைல

ய்ைமப்ப த்த	விைழந்தார்	 என்பைத	 எவ்வா 	 றக்கணிக்க	 ம்	 என	 ராய்
வினவினார்	 .	மற்ற	மத	 தீர்க்கதரிசிகைளப்ேபாலேவ	காந்தி ம்	தன 	ேதால்விைய
கண் ள்ளார்.	 தனிமனித	 த்ந்திரம்	 இல்ைலெயனில்	 மனிதாபிமானம்
சாத்தியப்ப வதில்ைல	என்பைத	ராய்	இந்திய	அ பவங்களில்	கண்டைடந்தார்.

ஆதார	 ல்கள்

1.	 Men	I	Met	M	N	Roy

2.	 Mahatma	and	Roy	A	study	in	Contrast	and	convergence	Hari	singh	Verma
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காந்திைய	 ன்ைவத் 	ரமீன்	ெஜகன்ெபக்

(	 ெசன்ைன	 காந்தி	 கல்வி	 நிைலயத்தின்	 தன்	 வாசகர்	 வட்டத்தில்	 24.04.2019
அன் 	ெசய்யப்பட்ட	அறி க ைரயின்	கட் ைர	வ வம்)

ரமீன்	ெஜகன்ெபக் 	(ஆர்ேஜ)	ஈரானியர்.	28	 த்தகங்கள்	எ தி ள்ளார்.	ஈரானில்
வாழ யா 	சிைற	சித்திரவைதக க் 	 உள்ளாகி	கனடாவி ம்	இந்தியாவி ம்
மாறி	மாறி	வாழ்ந் வ கிறார்.	ஜிண்டால்	பல்கைலயில்	மகாத்மா	காந்தி	 ைறயில்
றிப்பாக	 அகிம்ைச	 சமாதானம்	 ைறயில்	 ெநறியாளராக	 ைண	 ன்	 ஆக

இ க்கிறார்.	 The	 Decline	 of	 Civilisation,	 Gandhian	Moment,	 The	 Disobedient
Indian	ேபான்றைவ	இந்தியாவில்	ேபசப்பட்ட	 க்கிய	ஆக்கங்கள்.

ரமீன்	 பாரீஸ்	 பல்கைலயில்	 டாக்டர்	 பட்டம்	 ெபற்றவர்.	 அங் 	 20	 ஆண் கள்
இ ந்தவர்.	 பிரஞ் ,	ஆங்கிலம்,	ெபர்ஷியன்	ெமாழிகளில்	 எ திவ பவர்.	 ஈரானிய
மீ யாக்கள்	 அவைர	 சி	 அய்	 ஏ	 உளவாளி	 என்றன.	 அவர்	 2006ல்	 ைகதாகி
ெகா ைமக் 	உள்ளாக்கப்பட்டார்.	எபா 	ெஷரின்,	ேநாம்சாம்ஸ்கி,	உம்பர்ேடா	எேகா,
ஹபர்மாஸ்,	திேமாதி,	அந்ேதாணியா	ெநக்ரி,	 ேஹாவார்ட்	ைசன்	 உள்ளிட்ட	 400க்
ேமற்பட்ட	 அறி த் ைறயினர்	 அவர்	 வி தைலையக்ேகாரினர்.	 நான் மாத
தண்டைனக் ப்	 பின்னர்	 அவர்	 ஆகஸ்ட்	 30	 2006ல்	 வி தைலயானார்.	 அ
றித் ம்	Time	will	say	Nothing	என்கிற	ஆக்கத்ைத	ஆர்.ேஜ	எ தினார்.

பல்ேவ 	 கலாச்சாரங்க க்கிைடேய	 ஆேராக்கியமான	 உைரயாடைல
ேமற்ெகாள்வ 	என்பதில்	நம்பிக்ைக	ெகாண்டவர்	ரமீன்.	ெடகரானில்	இ ந்த	இளம்
ப வத்திேலேய	 தா ர்,	 ேந ,	 ஆனந்த மாரசாமி	 எ த் க்கைள	 அவர்
அறிந்தி ந்தார்.	ரஜினி	ேகாதாரி	நி விய	சி	எஸ்	 	எஸ்	உடன்	ெதாடர் 	அவ க்
கிைடத்த .	 அஷீஷ்	 நந்தி டன்	 ெந க்கமாக	 இ ந்தார்,	 இைசயா	 ெபர்லி டன்
உைரயாடல்கள்	 ேமற்ெகாண்டவர்	 ரமீன்.	 கன்பர்மிசம்	 எதிர்த் 	 உரக்க	 ரல்;
ெகா த் 	வ கிறார்..	Pursuit	of	 excellence,	No	herd	mentality	என்பைத	அவர்
வலி த்திவ கிறார்.

ரமீன்	மா ப ம்	காந்திைய	 ன்நி த் கிறார்.	அவ்வா 	மா பட் 	ெசயலாற் தல்



என்ப 	 ழப்பத்ைதேயா	 வன் ைறையேயா	 உ வாக் ம்	 காரணியல்ல-	 அ
த்தாக்கம்	ெகாண்ட	ஆக்க ர்வ	ெசயல்	என்ப 	அவர 	நிைலப்பா .	பணியாைம
ஒத் ைழயாைம	 என்ப 	 அரசியல்	 க வி,	 அ 	 ஒ வைக	 ெகாள்ைக ம்	 ட.
பணிதல்,	மதமதப் ,	ஏற் 	ஒத் ப்ேபாதல்	 (obedience,	complacency,	conformism)
நில கின்ற	 ழலில்	 ’மா ப வ ’	உரிைம ம்	கடைம மாகிற ..	ெவ ஜனவாதம்,
திரள்அறியாைம,	 சிந்திப்பற்ற	 சராசரித்தனம்	 (Populism,	 mass	 immaturity,
thoughtlessness-	mediocrity)	ெகாண்ட	வாழ்க்ைக	எதிர்மைறயான .

ஜனநாயகம்	 என்ப 	 ேகள்விக் 	 உட்ப த் வ ம்	 மா ப வதற் மான .
மக்கள்	ேகள்விேகட்ப 	என்பைத	விட் விட் 	அைனத்ைத ம்	ஏற் 	பணிந்

நிற்ப 	என்ற	நிைல	ஆபத்தான .	மா பட்டாேல	ேதசத் ேராகம்	என	கட்டம்கட்
ெகாைலக் ட	ெசய் வி ம்	காலத்தில்	நாம்	வாழ்கிேறாம்.

ெவ மக்கள்	 அறியாைம ம்	 பாப் லிச ம்	 ஒன்ைற	 ஒன் 	 தாங்கிப்பி த் ள்ள
உலகில்	 பரஸ்பர	 விவாதங்கள்	 லம்	 மாற்றம்	 ெகாணர	 ேவண் ம்.	 மா ப தல்
என்ப 	 எப்ப 	 எதிர்த்தல்	 என்பதிலி ந் 	 ேவ பட்ட 	 என்பைத	 ரமீன்
ன்நி த் கிறார்.	 ெமத்தனம்	 (கிடக்கட் ம்	 வி 	 மனப்பாங் )	 ஏற் 	 பணிதல்

என்கிற	 தன்ைமக் ம்	 வன் ைற	 வழிபா 	 ஆகிய	 இரண் ற் மான	 மாற்றாக
ன்றாவ 	வழியாக	காந்தியின்	ஒத் ைழயாைம-	ம ப் 	 ைற	அைமந் ள்ள .

நியாமற்ற	 சட்டங்கைள	 எதிர்த் 	 ஒத் ைழயாமல்	 நிற்ப -	 அைத	 நியாய ர்வ
வழி ைறகளில்	ெசயலாக் வ 	எளிைமயான	காரியம்	அல்ல.

அேசாக்	வாஜ்பாய்	 ன் ைர	 எ தி ள்ளார்.	அேசாக்	இலக்கிய	 கர்த்தா-	இந்தி
கவிஞர்.	 லலித	 கலா	 அகாதமியின்	 ேசர்மனாக	 இ ந்தவர்.	 ஐ	 ஏ	 எஸ்
அதிகாரி ம் ட..	 காங்கிரசின்	 அர்ஜுன்	 சிங்	 உடன்	 ெந க்கமாக	 இ ந்தவர்..
ரமீனின்	 சிறப் மிக்க	 ஆக்கத்ைத	 poetics	 of	 disobedience	 என	 அவர்
மதிப்பி கிறார்.

II

காந்தியின்	பணியாைம	கைலப்	பற்றி	அறிய	இவ்வாக்கம்	உதவலாம்	என்கிறார்	ரமீன்.
இப் த்தகத்தில்	 ரமீன்	 ேமற் 	 சிந்தைனயாளர்கள்	 பலைர	 ேபசைவக்கின்றார்.
அரிஸ்டாட் ல்,	 ஹன்னா	 அெரந்த்,	 கார்னிலியஸ்	 காஸ்ேடாயரிடஸ்,	 வில்ெஹல்ம்
ெரயிச்,	கார்ல்	ஜாஸ்பர்ஸ்,	எரிக்	 பிராம்	 பல	இடங்களில்	 ட் க்காட்டப்ப கின்றனர்.
வி தைல,	 ஜனநாயக	 நடத்ைத,	 வன் ைற,	 உண்ைம,	 கன்பர்மிசம்,	 மா ப தல்,
ேகள்விேகட்டல்	ேபான்ற	க த்தாங்கள்	உரக்க	விவாதிக்கப்ப கின்றன.

ஜனநாயகத்ைத	ஊழல்ப த் ம்	மதமதப் ,	பணிந் 	ஏற்றல்	ஆகியவற்ைற	ேதால்வி
அைடயெசய்தலில்தான்	ம ப்பின்	ெப ங்கடைமேய	இ க்கிற .	ெசயல்படாைம	 ,



அப்ப ேய	 ெசயல்பட்டா ம்	 ெசக் மாட் த்தனம்	 என்பதிலி ந் 	 உைட
ேதைவப்ப கிற .	 (the	 real	 task	 is	 dissent	 to	 challenge	 and	 defeat	 the	 twin
corruptions	 of	 democracy:	 imposed	 conformism	 and	 normalised	 complacency-
What	is	needed	:	grammar	based	on	breakthro	from	the	passivity	of	perpetually
renewed	sameness)

ரமீன்	 Politics	 and	 Political	 ஆகிய	 இ பதங்கைள	 விரிவாக	 விவாதிக்கிறார்.
ஒன்றின்	 எதிர்மைறத்தன்ைம ம்	 மற்றதின்	 ஆக்க ர்வ	 த்தாக்க	 ெசயல்பா
றித் ம்	 அற் தமாக	 விளக் கிறார்.	 Political	 ஒன் ப த் ம்,	 உடன்

நிற்பதற் ரிய	 ’சாலிடாரிட் ைய’	 வ ப்ப த் ம்.	 Politics	 பிள ப த் கிற .
அரசியல்	ெவ ஜனமயமாக்கம்	என்ப 	 ம்பன்	தன்ைமயாக்கப்	ப கிற .

சக	 மனிதர்க டன்	 பரஸ்பர	 இணக்கம்-	 ஒத்திைச 	 என்பைத	 ெபாலி கல்
சார்ந் ள்ள .	 அதிகமான	 ெபாலிட் கல்	 எனில்	 தலான	 மனிதாபிமானேம.
உலைக	ேகள்விகளின்	 லம்	 ரிந் ெகாள்ேவாம்.	நம 	வாழ்க்ைகக் 	ேகள்விகள்
வழிேய	 உ வா ம்	 பணியாைம	 எ ம்	 ெபா ப் ணர்வால்	 திய	 அர்த்தம்
ெகாணர்ேவாம்

அரசியல்	 மனிதர்கைள	 ச க	 உயிரிகளாக	ஆள்வைத	 உத்தியாக	ைவத் ள்ள .
ஆனால்	 ெபாலிட் கல்	 ஒன்றாக	 வாழ்வதற்கான	 ெபா ணர்வாக ள்ள .
இணக்கத்ைத,	 பரிமாற்றத்ைத	 வளர்க்கிற .	 ேமலாண்ைம	 (Dominance)	 என்ப
இல்லாமல்	 தனிநபர்க க் 	 தந்திரம்	 என்பைத	 கட்டைமக்க	 ெபாலி க்கல்
நிற்கிற .	 விவாதம்	 இ ந்தால்	 வன் ைற	 இ க்கா .	 (Politics-	 space	 of
dominating	 others,	 political	 living	 and	 speaking	 together.	 Where	 there	 is	 a
possibility	 of	 dialogue	 there	 is	 absence	 of	 violence.).	அரசியல்	 ெர ேலஷன்,
அதிகார	 பிரதிநிதித் வம்	 என்கிற .	 ெபாலிட் கல்	 திறந்த	 வளைமயான
உைரயாட க் 	நிற்கிற .

இன் 	ஒ வைகயான	எதிர்மைற	 தந்திரம்	ெதாழிற்ப கிற 	 (negative	 liberty).
தந்திரம்	 என்ப 	 தன்ைன	 ேகள்விக் 	 உட்ப த் வ ,	 தன்ைன	 கண்டறிவ

என்பதாக	இ க்கேவண் ம்	 (freedom	means	self	questioning	and	self	 invention
and	 determination).	 தற்காலிக	அரசியலின்	 பலவீனேம	 ெவளிப்பைடதன்ைமயற்ற,
ைதரியமற்ற	ேபாக்கா ம்-	(lack	of	courage	and	outspokenness.)

யேகள்வி,	 வி ப் தி,	 தியன	 காணல்	 (Self	 qng,	 invention,	 determination)
ஆகியவற்றிற் 	 ெபா ப்ேபற்காத	 தந்திரம்	 எதிர்மைறயானதாகிவி கிற .
தந்திரத்தின்	 ேபாக் 	என்பேத	அர 	நிர்ணயிக் ம்	அம்சமாக	மாறியி க்கிற .

இப்ப ப்பட்ட	உரிைம	வரம் க் ள்	ச க	நி வனங்கைள	ஆதரித் 	நிற்கேவண் ம்
என	 வைரய க்கப்ப கிற .	 ேயட்ைசயான	 விமர்சன ர்வ	 ெசயல்பாட்ைட



ஊக் வித்தல்,	இ ப்பனவற்ைற	ேகள்விக் 	உட்ப த்தல்	என்ப ம்	ஒ வரின்	ச க
அரசியல்	 இயக்கத்தில்	 நின் ேபாகிற .	 வைர ைறயற்ற	 ஆதரைவத்	 த ம்
ட்டமாக	மக்கள்	 க்கப்ப கிறார்கள்.

Reign	of	Undoubt-	சந்ேதகமற்ற	ராஜ்யம்	என	ஒன்ைற	நி வ	 யற்சிக்கிறார்கள்.
உண்ைமைய	 ேப கிேறாம்	 என	 உரிைமேகாரி	 வ பவர்களிடம்	 சந்ேதகம்	 எழாமல்-
அப்ப ப்பட்ட	 தன்ைமயால்	 ஏற்ப ம்	 விள கைள	 ெபா ட்ப த்தாத	 ழல்
உ வாக்கப்ப கிற .

ட்டம்	அ ேவ	இ தியான 	 என்பைத	 ரமீன்	விமர்சிக்கிறார்.	 ட்டம்	 தன்ைன
தாேன	 கட் ப்ப த்திக்ெகாள் ம்	 தன்ைமயற்றதாக	 இ க்கிற .	 அ 	 சிலரால்
கட் ப்ப த்தப்ப கிற .	 ேகள்விேகட் க்	 ெகாள்ளாத,	 எளியவைகப்பட்ட
ரிதல்க டன்	 சிந்திக்காத	 தன்ைம	 ெகாண் க்கிற .	அ 	 ேதாற்றம்	 தாண்
சிந்திக்க	பழகவில்ைல.	ஆனால்	ெபாலிட் கல்	என்ப 	ேகள்வி	ேகட்பதன்	 லமாக
வளரேவண் ய	ஒன்றா ம்.

ஆயிரக்கணக்கானவர்	 தைலவர்	 ஒ வ க் 	 பணிந் 	 கிடப்பைத	 ெவ ம்
ேகாைழத்தனம்	 என	 ெசால்லிவிட யா .	 அ 	 indifference	 servitude	 ஆ
என்னெவன	 ெசால்வ .	 இந்த	 திைசயில்	 வா	 என	 அைற வல்	 விடப்ப கிற .
தைலவன்	 தனக்ெகன	 ஒ 	 ட்டத்ைத	 ைவத் க்ெகாண் விட்டால்	 அவன்
ேகா வைதெயல்லாம	 அக் ட்டம்	 ெசய் வி கிற 	 என	 Elias	 Conneti
ெசால்கிறார்.	 ட்ட	 மனப்பான்ைமயில்	 நாம்-	 அவர்கள்	 என்ப 	 கட்டப்ப கிற .
நண்பன்	எதிரி	உ வகங்கள்	ஏற்ப த்தப்ப கிற .

ைதரியமற்ற	 ெவளிப்பைடயற்றத்தனம்	 (A	 lack	 of	 courage	 and	 outspokenness)
என்ப தான்	 நடப் 	 அரசியலின்	 பலவீனம்.	 ெபா வாக	 ெதரியாதவர்	 பக்கத்தில்
மனிதன்	அச்சத் டன்	நிற்கிறான்.	ஆனால்	 ட்டத்தில்	நிற் ம்ேபா 	இந்த	அச்சம்
அவ க் 	ெதரிவதில்ைல.	ஆனால்	 ட்டம்	தன்ைன	தாேன	ஆள்வதில்ைல.	அைத
சிலர்தான்	கட் க் ள்	ைவத் ள்ளனர்.	.	(The	crowd	is	never	ruled	by	itself,	but	it
is	guided	and	governed	by	a	few.)

நவீன	அரசியல்	எல்ேலாைர ம்	எல்லா	ேநரங்களி ம்	ஏமாற்ற	 யற்சிக்கிற .	அ
ெபாய் ைரப்பைத	 விழிப் டன்	 கவனத் டன்	 ெசய்கிற .	 உரக்கப்ேப வைத,
வாய ப்பைத	வழக்கமாக	ெகாண் ள்ள .	தற்கால	 உலகில்	அரசியலின்	வளர்ச்சி
என்ப 	 ேகள்விேகட்காத,	 எந்தவித	 ெபா ப்பிற் ம்	 உட்படாத,	 ெகாத்த ைமயாக

மகைன	ைவத் 	பார்ப்பைதேய	 க்கிய	ேநாக்கமாக	ெகாண் ள்ள .

உலகின்	தற்காலிக	ஜனநாயகம்	ெர ேலஷன்களின்	விைளயாட் ேபால்	இ க்கிற .
நி வனங்கள்	மக்கைள	அப்ப ேய	அைசயாத	திரளாக	பார்க்கின்றன.	அவர்கைள



depublicised	 individuals	 ஆக	 க்கி	 தங்க க்கான	 ெபாலிட் கல்
உ வாக்கத்தில்	எந்த	ெப மித	உணர் ம்	அற்றவராக	மாற்றிவி கின்றன.

கீழ்ப்ப யாைம	 என்ப 	 எதிர்மைற	 க த்தாக,	 சட்டம ப்பாக,	 நியாயமற்ற
வாத ைறயாக	 பார்க்கப்ப கிற .	 ஆழமாக	 பார்த்தால்	 அ 	 நம 	 அரசியல்
நைட ைற	 மீதான	 விரிவான	 ேகள்விகைள	 ெகாண்டதாக,	 தந்திரம்
தன்னாட்சிக்கான	 கைள	வ ப்ப த் வதாக	அைமகிற .

கீழ்ப்ப யாைம/	 பணியாைம	 என்கிற	 மனம்	 எவ க் ம்	 தன்ைன
உட்ப த்திக்ெகாள்ளாமல்	 சிந்தைன	 மற் ம்	 ெசய க் 	 மட் ம்
கடப்பா ெகாண்டதாக	 இ க் ம்.	 ஏற் 	 ஒப் க்ெகா த்தல்	 இல்லா	 ச கத்ைத
(Non	conformist	community)	உ வாக்க	 யற்சிக் ம்

அன்றாட	 வாழ்வில்	 populism-	 Mass	 immaturity	 ஆ ம்ேபா 	 மனசாட்சி டன்
தியன	 காண்பதற்கான	 உ திப்பாடாக	 மாற்றம்	 மற் ம்	 பரிமாற்றத்திற்காக	 அ
நிற் ம்.	 ச கத்தில்	 உள்ளார்ந் 	 காணப்ப ம்	 சராசரித்தனத்ைத	 (mediocrity)
ெவளிக்ெகாணர	ஒத் ைழயாைம	(disobedience-	dissent)	சாதனமாக	இ க் ம்.

சாக்ர சிலி ந் 	 கீழ்ப்ப யாைமயின்	 வரலா 	 வங் வதாக	 ெகாள்ளலாம்.
எண்ணங்கைள,	 ெசயல்கைள,	 நி வனங்கைள	 ேகள்விேகட் ம்	 மனத்திண்ைம,
ெநறி	 மற் ம்	 அஞ்சாைம	 நில ம்ேபா 	 அங் 	 கீழ்ப்ப யாைமயின்	 மதிப்
மா டவி தைலக் ரிய	 ஒன்றாகிற .	 அரசின்	 சட்டங்கைளவிட	 உயர்ந்த
மனசாட்சியின்	ெநறி	(Moral	conscience	is	higher	law	than	the	law	of	State-	Inner
voice)	உள் ரல்	என்பார்	சாக்ர ஸ்.

தாமஸ்	ெஜபர்சன்	 That	 Govt	 is	 best	 which	 governs	 least	 என்றார்.	 ேதாேராேவா
That	 Govt	 is	 best	 which	 governs	 not	 at	 all	 என்றார்.	 அரசியல்	 என்பைதவிட
மனசாட்சிக் 	ேசவகனாக	இ ப்ப ,	சாக்ர ஸ்	தன்ைமயிலான	ேகள்வியாளனாக
இ ப்ப 	 அவசியமான .	 அரசாங்கத்திற் 	 வி வாசியாக	 இ ப்பதா	 அல்ல
மனம்	சிந்தைனக் 	ஒ வர்	வி வாசியாக	இ ப்பதா	என்ப தான்	ேகள்வி.

எந்த	 ேநரத்தி ம்	 தான்	 சரி	 என	 வரித் க்ெகாண்டைத	 ெசய்வ 	 உரிைமயா ம்
என	 ேதாேரா	 ேபசினார்.	அேதேபால்	தவ 	 என	கண்டனம்	ெசய்யப்ப ம்	 எதற் ம்
என்ைன	 ஒப்பவிடாமல்	 பார்த் க்ெகாள்வ ம்	 அவசிமாகிற .	 ேகள்விேகட்ப ம்,
கீழ்ப்ப யாைம ம்	 அவமானகரமானைவ	 அல்ல.	 நியாயமற்ற	 சட்டங்கைள
ெப ம்பான்ைம	ஏற் ம்வைர	காத்தி ப்ேபாம்	என்ப ம்,	எதிர்த்தால்	இ ப்பைதவிட
ேமாசமாகிவிட்டால்	 என்னவா ம்	 என்ற	 பதில்	அளிப்ப ம்	 தீைம	 நீ க்க	 ஒப் தல்
த வேதயா ம்	 என்றார்	 ேதாேரா.	 கண் த்தனமான	 பின்பற்றல்	 இன்றி
ஜனநாயகத்ைத	ஜனநாயகப்ப த்தல்	(democratize	democracy)	என்பார்.



ேகள்விேகட்கப்படாமல்	 பணிந் ேபாவ 	 கடைம	 என்றா ம்	 த ணம்	 தந்திரம்
மரணிக் ம்	த ணமாகிற 	என்றார்	ஜார்ஜ்	உட்லாக்.	(George	woodlock	:when	the
duty	 to	 obey	without	 qn	 is	 accepted	 that	 is	 the	moment	 of	 freedom’s	 death)	 .
வி தைல	 என்ப 	அரசியல்	 ெசயல்	 மட் மல்ல	 ெநறி ைற	 வைகப்பட்ட மா ம்.
எட்வர்ட்	 ெசய்த்	 அதிகாரத் டன்	 உண்ைம	 ேப தல்	 speaking	 truth	 to	 power
என்றார்.

ேகள்வி	 ேகட்டேல	 சிந்திப்பதா ம்	 -	 சிந்தைனயின்	 அைழப்ேப	 தந்திரமா ம்	 -
(Thinking	 is	 questioning	 -The	 call	 of	 thought	 is	 the	 call	 of	 freedom	 )	ஆ ம்.
ேகள்விேகட் 	வள ம்	 ழலில்தான்	 த்தாக்கம்	நைடெப ம்.	இைத	Heidegger	“
To	 think	 is	 to	 put	 the	 world	 and	 ourselves	 into	 question	 என்றார்.	 ேகள்வி
ேகட்பதின்	 லேம	 ெபா வாழ்வின்	 பங் தாரராக,	 தந்திரத்ைத	 உணர்பவராக
ஒ வரால்	இ க்க ம்.	.

தன்ைன	 பிரபலிக் ம்,	 யநம்பிக்ைகெகாண்ட,	 உளவியல்	 மற் ம்	 ச க	 ஆற்றல்
நிைறந்த	 தனிநபர்கள்	 ச க	 சட்டங்கைள	 மீ தல்	 என்ப 	 மனித
உ வாக்கத்திற் ரியேத.	 இைத	 autonomous	 democracy	 கற் த்த கிற .
ச கத்ைத	 தீவிர	 ேகள்விக் ம்	 வைரயற்ற	 விசாரைணக் ம்	 உட்ப த் ம்
ெவளிய .	 இைதேய	 காஸ்ேடாரியா ஸ்	 ட் 	 ய	 ஆட்சி-	 இணக்க	 பரிமாற்றம்
(Collective	self	governance-	harmonious	exchange	among	citizens	to	make	,	 to
do	and	to	institute)	என்கிறார்.

வீகரிக்கப்பட்ட	 க த்தாங்கள்	 மீதான	 தீராத	 ேகள்விகைள	 உ வாக்கி
ப த்தறி ர்வ	நடவ க்ைககளில்	பணியாத	மனம்	இறங்கிடேவண் ம்.	நி வப்பட்ட
உண்ைமகள்	என்பைத	தாண் ம்	அ 	பயணிக்கேவண் ம்.	 (Moving	 against	 all
forms	 of	 established	 truth).	 அசமத் வத்திற் ம்	 அதாரிட் ேயரினசத்திற் ம்
எதிரான	ேபாராட்டமாக	அ 	இ க்கேவண் ம்.	ேகள்வி டன்	ஆன	சிந்தைன ைற
ெவ ம்	 கணக்கீட் ைறயல்ல.	 பணிய யா 	 எ ம்ேபா 	 அ ைம
மனத்தன்ைமயிலி ந் 	வி ப கிேறாம்

எல்ேலா ம்	 சிந்திக் ம்	 ஆற்றல்	 உைடயவர்களா?	 என்கிற	 ேகள்வி ம்	 எழலாம்	 .
ெமத்தனம்	 (Complacency)	 ,	 ஏற் 	 அ சரித்தல்	 (conformity)	 ஆகியைவ
அவலமான	 உணர்ேவ	 ஆ ம்.	 அ 	 ஒ வைகப்பட்ட	 யத்ைத
ெமளனமாக் வதா ம்	(	self	silencing).

மா ப ம்	 ெவளியாள்	 மற்றவர்	 (Dissenting	 outsider)	 என்பதன்	 லம்	 ஒ வர்
மா டத்தின்	 அ ப்பைடகைள	 கட்ட ம்.	 வாழ்க்ைகயில்	 -	 நைட ைறயில்
எ த் க்காட்டானவர்	என்பதன்	 லம்	ெபா வாழ்க்ைகயில்	தாக்கத்ைத	உ வாக்க
இய ம்.	 Decivilisation	 என்கிற	ஊழைல	த க்க ம்.	 எந்த	 நி வனத்ைத ம்



ேகள்விேகட்க ம்	என்கிற	மனம்	ெகாண்டவேன	நல்ல	 மகன்.	இதனால்தான்
ெதாந்திர 	த ம்	 யர 	(republic	of	gadflies)	உ வா ம்.

நல்ல	 அரசியல்வாதி	 எனில்	 அவன்	 dissentைய	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.
மற்றவைர	உள்ளடக்கி	ெகாள் ம்	விைழ ம்	விவாதத்திற் 	தயாரான	மனநிைல ம்
ெகாண்டவனாக	 இ க்கேவண் ம்.	 விசாரைணயற்ற	 அரசியல்	 வாழ்
(Unexamined	 Political	 Life)	 என்பதில்	 ட் வாழ்க்ைக
அர்த்தமற்றதாகிவி கிற .

எல்ேலா ம்	எதற் ம்	ேகள்விேகட்டால்	 ழப்பம்	மிஞ்சாதா	என்ற	ேகள்விக் 	அப்ப
ஏேத ம்	 மிதமிஞ்சி	 நடந் விட்டதா	 என்ன	 என்கிற	 பதிைல	 ரமீன்	 த கிறார்.
ேகள்வி	ேகட்பவன்	ெப ம்பா ம்	தனித்ேத	விடப்ப கிறான்.	Dissenter	 is	 a	 lonely
hero.

மனிதன்	தன்	 உள் ரைல	ேகட்க	கற்கேவண் ம்.	அ 	மிக ம்	க னமான	ஒன் .
தான்	மட் ம்	தனிேய	தன் டன்	இ க் ம்	 நிைலயில்	அ 	 உ வாகிற .	 எனேவ
தனியாகிவி ேவாமா	என்பதற் 	அஞ்ச	 யாதவன்	கீழ்ப்ப யா	மனிதனாகிறான்.
(Disobedient	man	does	not	 fear	 to	be	alone	with	himself,	 for	 the	good	 reason,
that	 he	 listens	 to	 himself	 without	 being	 freightened	 at	 the	 prospect	 of	 facing
himself.	Disobedience	is	neither	a	task	for	power	nor	a	passion	to	destroy)

III

காந்தி	 20ஆம்	 ற்றாண் ன்	 arch	 dissenter.	காந்தி	 யமாற்றம்	விளவிக் ம்	 ய
அைமப்பாக்கம்	 ெகாண்ட	 (self	 organizing	 self	 transforming	 democracy)
ஜனநாயகத்திற்காக	 நின்றார்.	 இன் 	 காந்தியாக	 இ ப்ப 	 என்ப 	 காதி
அணிவ ம்	ஆஸ்ரம	வாழ்க்ைக மல்ல.	பணியாைம	எ ம்	மனம்	வசப்ப தல்.	அவர்
மா டத்தின்	ெநறிவிழிப் 	(moral	conscience)	த ணமாகி ள்ளார்.

Gandhi	 was	 not	 a	 man	 of	 conformity	 and	 complacency.	 அவர்	 இ க் ம்
நிைலைமகைள	அப்ப ேய	ஏற் 	அ சரிக்கேவண் ம்	என்ேறா	அதில்	மனநிைற
ெகாள்ளேவண் ம்	என்ேறா	நிைனக்காதவர்.	ெமத்தனம்	இல்லாதவர்.

அவர்	 ேதாராைவ	 1907ல்	 ப த்தார்.	 அவ க் 	 கவர்ந்த	 அம்சமாக
நியாயமற்றவற்ைற	 எதிர்ப்பதில்	 உள்ள	 மனசாட்சி	 ெநறி	 என்ப 	 இ ந்த -	 தான்
ேப ம்	 Inner	 voice	 என்ப 	ெகாைலகார க் ரிய	ஒன்றல்ல.	அவன் ட	தனக்
அப்ப 	ஒன் 	இ ப்பதாக	ெசால்ல	 ம்	என	தன 	உள் ரல்	 றித்த	விளக்கம்
அளித்தவர்.

மார்ச்	 3,	 1936ல்	 நான்	காந்தியியம்	என	எைத ம்	 உ வாக்கவில்ைல	எந்த	ெசக்ட்



றித்த	 ஆதரவாளனாகேவா	 அைத	 பரப் வனாகேவா	 இல்ைல	 என	 காந்திஜி
ெதளி ப த்தினார்.

காந்திைய	 ெபா த்தவைர	 அரசியல்	 ெசயல்பா 	 என்ப 	 சட்ட ர்வதன்ைம-
ஒத் ைழயாைம	 (கீழ்ப்ப யாைம)	 இரண் ேம	 உண்ைம	 மற் ம்	 நன்னடத்ைதைய
அ ப்பைடயாக	ெகாண்டதாக	இ க்கேவண் ம்.	ேம ம்	 ெஸாபி ெயன்ஸ்	என்கிற
ெசயல்	 ச கத்தில்	 நீதி	 நியாயத்ைத	 வ ப்ப த் வதாக ம்,	 ச க	 அரசியல்
நி வனங்களின்	மாரல்	 ம்பைர	 உயர்த் வதாக ம்	அைமயேவண் ம்.	அச்ெசயல்
ெவ ம்	 விமர்சனத்தன்ைம	 ெகாண்டதல்ல.	 மதிப்பீ களின்	 ரட்சியாக ம்
அைமயேவண் ம்.	 (Not	 only	 a	 critique	 of	 authority,	 but	 also	 a	 revolution	 of
values-	not	mere	tactical	value	but	having	ethical	significance)

மகனின்	 ெநறிசார்ந்த	 கடைம	 என்ப 	 நல்ல	 அர 	 ழல்,	 அரசின்	 இ ப்
நியாயத்தில்	 காணப்ப வ 	 அல்ல.	 ஒ வரின்	 யாட்சிக் ரிய	 திறன்
ேமம்பாட் ல்தான்	 தங்கி ள்ள 	 அக்கடைம	 என்பைத	 காந்தி	 உணர்ந்தி ந்தார்.
உணர்த்த	 யன்றார்.

விரிவைடந்த	பன்ைமத் வம்	 (Enlarged	 pluralism)	என்பைத	கட் வதற் 	காந்தி
யற்சித்தார்.	எவர்	ஒ வரின்	 ர ம்	ேகட்கத்த ந்த	அதன்	 லம்	மா த க்

உட்பட	உகந்த	நி வனங்கைள	-	நைட ைறகைள	அவர்	விைழந்தார்.

காந்தியின்	 ஒத் ைழயாைம	 உண்ைமைய	 அ ப்பைடயாக	 ெகாண்ட .	 சிவில்
ச கத்தின்	 மாற்றத்திற் ரிய	 ஒன் .	 அகிம்ைசவழி	 நிற்ப -	 வன் ைறைய
ஏற்காத .	ஒத் ைழயாைம	காரணமாக	வ ம்	தண்டைனகைள	 காரின்றி	ஏற்ப .
ெநறிப்பயிற்சி,	 நன்னடத்ைத	 பயிற்சிக டன்	 இ ப்ப 	 என	 அந்ேதாணி	 பேரல்
ெசால்வார்.

காந்திஜி	உண்ைமைய	ஏற்கனேவ	நி வப்பட்ட	ஒன்றாக	பார்க்கவில்ைல.	வாழ்க்ைக
உண்ைமக்கான	 தாகம்	 ெகாண்டதாக ம்	 நியாயத்திற்கான	 ேபாராட்டமாக ம்
இ க்கிற .	 அதாரிட் 	 என்பதின்	 மீதான	 அச்சமற்ற	 தன்ைம-	 அவசியமானால்
எதிர்த் 	 நிற் ம்	 ஆற்றல்	 என்பதற்காக	 அவர்	 நின்றார்.	 சிலர்	 அதிகாரத்ைத
அைடந் வி வதால்	அல்ல,	அதிகாரம்	 ஷ்பிரேயாகம்	ெசய்யப்ப ம்ேபா 	அைத
எதிர்க் ம்	 சக்திைய	 எல்ேலா ம்	 ெப வதன்	 லேம	 உண்ைமயான	 யராஜ்யம்
வ ம்	என்பைத	நைட ைறயில்	காட்ட	 ம்	என	நம் கிேறன்	என்றார்	காந்தி.

அவர்	 அரைச	 ஆன்மாவற்ற	 அப்பாற்பட்ட	 அதிகாரவர்க்க	 எந்திரம்	 என்றார்
(impersonal	bureaucratic	soulless	machine).	அேதேபால்	வரன் ைறயற்ற	கட்டற்ற
தனிநபர்	 என்கிற	 க த்தாக்கத்ைத ம்	 அவர்	 ஏற்கவில்ைல.	 ஜனநாயக

மக க் 	 தன்	 திறைம	 மீதான	 யாட்சி	 மீதான	 allegianceதான்	 அவசியம்



legitimation	 of	 state	 என்பதில்	 இல்ைல.	 அவைரப்ெபா த்தவைர	 நல்ல	 ச கம்
அைமவ 	 அதன்	 உ ப்பினர்கைள	 சார்ந்த	 விஷயேம	 தவிர	 அரசாங்கம்	 சார்ந்த
ஒன்றல்ல.	 உண்ைமைய	 அைனவ ம்	 பின்பற்றத்	 வங்கிவிட்டால்	 கிைடப்ப
யராஜ்யம்	என்றார்.

காந்திக் 	பணிவதற் 	த ந்த	நியாயங்கள்	ேவண் ம்.	ஒத் ைழப்பதற் 	அதிக
நியாயங்கள்	 ேவண் ம்.	 அரசின்	 சட்டங்கைள	 மதிப்ப தான்	 morally	 safe
என்பதில்ைல.	 மனசாட்சிக் 	 விேராதம்	 இல்லாமல்	 இ க் ம்	 சட்டங்கைள
பின்பற்றலாம்.	 சட்டங்கள்	 உண்ைமக் 	 அப்பாற்பட்டதாக	 இ க் ெமனில்	 அதற்
ஒத் ைழக்காமல்	இ ப்ப 	கடைம	என்றவர்	காந்தி.

காந்திவைகப்பட்ட	ஜனநாயகம்	விவாத	 ைறயிலான	(dialogical	process)	அரசியல்
ச கத்திற்கான .	அ 	creative	dynamic	force-	questioning	open	வைகப்பட்ட .
எந்தெவா 	 இயக்க ம்	 5	 கட்டங்கைள	 கடக்கேவண் யி க் ம்	 என
வைகப்ப த் வார்	 காந்தி.	 தலில்	 அலட்சியம்,	 அ த் 	 ேகலிக் ள்ளாதல்,
ன்றாவதாக	 தவறாக	 ேபசப்ப தல்,	 நான்காவ 	 ஒ க் ைறக் 	 உள்ளாதல்,

அய்ந்தாவ 	 மரியாைத	 ெப தல்.	 இதில்	 4ஆம்	 கட்டத்தில்	 தாக் ப்பி த்
தாங்காத	இயக்கம்	மரியாைத	ெப வதில்ைல	.

காந்தியின்	ஒத் ைழயாைம	அநியாயத்தின்	 ன்னர்	அ த்தவர்	 ன்பம்	உண ம்
சக்திைய	பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்	வைகயிலான .	அவர்	The	duty	of	disloyalty
என்கிற	 கட் ைர	 ஒன்ைற	 எ தியி ந்தார்.	 நாம்	 நி வனங்க க் 	 தான்
வி வாசமாக	 அல்ல 	 வி வாசமற்றவராக	 இ க்கிேறாம்.	 எனேவ	 வி வாசமற்ற
நிைலயில்	 நாம்	 தனிநபைரயல்ல,	 நி வனங்கைளேய	 அழிக்கிேறாம்	 என
ெதரிவித்தி ந்தார்.	 காந்திஜிக் 	 விவாதங்கள்	 உைரயாடல்	 வழிேய
பகிர் த்தன்ைமயில்	 ெபறப்ப ம்	 அரசியல்	 மதிப்ேப	 உண்ைமயாகிற .	 அவ க்
யராஜ்யம்	 என்ப 	 நியாயமற்றைவகைள	 த ப்ப 	 என்பைத	 கடைமயாக

ெகாண்டதா ம்.

விழிப் ெகாண்ட	 ய	ஆட்சி,	 உள்ெளா ங் ,	 மனைத	ஆள்தல்	 (Enlightened	 self
rule,	 disciplined	 rule	 from	 within,	 one’s	 rule	 over	 one’s	 mind)
என்பதி ந்தால்தான்	 self	 rule	 என்கிற	 autonomy	 தன்	 விழிப் ணர்ைவ,
மனசாட்சிைய	 உ வாக்கி	 மற்றவர்க க் ம்	அரசியல்	 கடைமகைள	 ெகாண ம்.
நம்ைம	ஆளத்ெதரிந் ெகாண்டால்	அ தான்	 யராஜ்யம்	 என்றார்	காந்தி	 (When
we	learn	to	rule	ourselves,	it	is	swaraj).

அசமத் வம்,	 நீதியின்ைம,	 அறியாைம	 உள்ள	 நாட் ல்	 யாட்சி	 /	 தன்னாட்சி
சாத்தியமா மா.	 காந்தியின்	 யராஜ்யத்தில்	 ெபா ப்பற்ற	 தந்திரம்	 என
ஏ மில்ைல.	 ஒ வர்	 தன்ைன	 திடமாக	 உ வாக்கிக்ெகாள்கிறார்.	 ெப ம்



ெபா ப் டன்	 நடந் ெகாள்வார்.	 நியாயமற்ற	 சட்டங்கைள
ேகள்விக் ள்ளாக் வதன்	 லம்	 நாம்	 மற்றவரின்	 தந்திரத்திற்கான	 இடத்ைத
விசாலப்ப த் கிேறாம்	.

எந்த	 ஒத் ைழயாைம ம்	 தவறின்	அ ப்பைடயில்	அைமயக் டா .	 ெசயல்படாத
சிந்தைனயற்ற	 அரசியல்	 என்பதற் 	 பதில்	 ஒத் ைழயாைம	 அரசியல்	 என்ப
சிறந்த	ெசயலா ம்.	காந்தியின்	அரசியல்	 உண்ைமக்கான	ஊழியம்.	அதன்	சாரம்
அதிகார	அமர் 	உத்தி	என்பதில்	இல்ைல.

எல்ேலா ம்	ஒேர	மாதிரி	எண் வதில்ைல.	சத்தியத்தின்	ெகாஞ்சம்	ப திையேய
பார்ைவயின்	 பல	 ேகாணங்களிலி ந் 	 பார்க்கிேறாம்.	 ஆைகயால்	 பரஸ்பர
சகிப் த்தன்ைமேய	நடத்ைதக்கான	தங்கமான	விதி	என்றவர்	காந்தி	(The	Golden
rule	of	conduct	is	mutual	toleration	seeing	that	they	will	never	all	think	alike	and
we	shall	see	truth	in	fragments	and	from	different	angles	of	vision.	Conscience	is
not	the	same	thing	for	all).

காந்திக் 	உண்ைம ம்	அகிம்ைச ம்	நாணயத்தின்	இ பக்கங்கள்.	அவர்	ெநறிமி
தைலவர்.	அரசியல்	 என்ப 	அவ க் 	 ேகாட்பாடல்ல,	 நன்ெனறியா ம்.	அவரின்
இைறேகாட்பாேடா,	 க த் ேகாட்பாேடா	 மிக	 வைரயைறக் 	 உட்பட்ட .
ெபா ெவளிைய	 நன்ெனறிப த்திடேவ	 அரசியல்	 ெசயல்பா 	 எனக்	 க தி
ெசயல்பட்டவர்	காந்தி.

விரிவைடந்த	 பன்ைமத் வம்	 என்பதற் ரிய	 நி வனங்கள்,	 நைட ைறகள்
ேதைவப்ப கின்றன.	சம்பாதித்யம்	,	ெசாத் 	உ வாக்கம்	என்பதிலி ந் 	உண்ைம,
ேநர்ைமயின்	பக்கம்	நவீன	அரசியல்	தன்	ைமயத்ைத	நகர்த்திக்ெகாள்ளேவண் ம்.
அவரின்	காரணகாரிய	அறி 	 றித்த	ேசாதைன	என்ப 	கலாச்சாரம்	மற் ம்	மத
அம்சங்களில்	 விமர்சன ர்வ	 அ ைறக் ரிய .	 அ 	 தன்ேபால்	 பிறைர
பார்க் ம்	தன்ைமெகாண்ட 	(Gandhi’s	acid	test	of	reason	a	critical	approach	to
cultural	 and	 religious	 values	 in	 order	 to	 see	 how	 we	 are	 able	 to	 consider
empathically	the	otherness	of	other).

அவர்	வறட் 	 மதவாதியல்ல-	கலாச்சார	 ம மலர்ச்சியாள மல்ல	 ற்ற	 தான
காரணம்	 என்பதற்காக	 நின்றவ ம்	 அல்லர்.	 அவ க் 	 விமர்சன ர்வ ர்வமாக
சிந்திப்ப ம்	தீவிரமாக	வாழ்வ ம்	ஒன்ேற.	For	him	thinking	critically	and	 living
radically	 became	 one.	 அவர்	 வித்தியாசமாக	 சிந்தித்தார்-	 சாதாரணமான
வாழ்க்ைகைய	 வாழ்ந்தார்.	 பாரபட்சமில்லாமல்,	 ெமத்தனமில்லாமல்,
சராசரித்தனமின்றி	 அைனவ ட ம்	 வாழேவ	 யற்சித்தார்.	 பி வாதக்காரராக,
வைளயாதவராக,	யா ம்	 ைழய	இடம்தராதவராக	தனிேய	ேபாய்	நிற்கவில்ைல.



தன்ைன	 உணரச்ெசய்தி ம்,	 தன்ைன	 பிரதிபலிக் ம்	 ,	 தன்ைன
மாற்றத்திற் ள்ளாக் ம்	 ெதாடர்	 நிகழ்வாக	 அவர்	 அரசியைல	 உணர்ந்தார்.
யத்ைத	 ேத ம்	 மனிதன்	 ஒ வரின்	 நன்ெனறியின்	 ெவளிப்பாடாக	 அரசியைல

அவர்	 ரிந் ெகாண்டார்	.

Gandhi	 emphasized	 revolution	 of	 values	 than	 values	 of	 revoulution	 .Ethical
revolution	were	necessary.	Search	for	truth	is	possible	only	thro	non	attachment
to	power.	 If	we	 all	 discharge	our	 duties,	 rights	will	 not	 far	 to	 seek.	 ரட்சியின்
மதிப்ைபவிட	 மதிப் களின்	 ரட்சிைய	 அவர்	 வலி த்தினார்.	 நன்ெனறிக்கான
ரட்சி	 அவசியம்.	 உண்ைமையத்	 ேதடல்	 என்ப 	 அதிகார	 ஆைசயில்லாத
நிைலயில்தான்	 சாத்தியமா ம்.	 கடைமைய	 அைனவ ம்	 ெசய்ேவாமானால்
உரிைமகள்	வசப்ப ம்.

YOU	TUBE	link	:	https://www.youtube.com/watch?v=m78KmSuDBGY
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பிரிவிைன டன்	 வி தைல	 என்ப 	 காந்திைய	 வாட் 	 வைதக் ம்	 விஷயமாக
இ ந்த .	இந்த	 விற்காகவா	நம 	வாழ்நாள்	ேபாராட்டத்ைத	 னிதமான 	என
உரிைமப்	பாராட் க்ெகாண்ேடாம்,	O	Lord	Lead	us	from	darkness	into	light	என்ேற
அவர்	ெதரிவிக்கலானார்.	ேவெறா 	ேநரத்தில்	க தம்	ஒன்றில்	ஆகஸ்ட்	15	 றித்
என்	 பார்ைவயில்	 ஒ 	 மதிப் ம்	 இல்ைல-	 எவரிடத் ம்	 உற்சாகமில்ைல	 என
வழக்கம்ேபால்	 ணிவான	க த்ைத	ெவளிப்ப த்தினார்.

ஆகஸ்ட்	 15	 ெந ங் ம்	 த ணத்தில்	 பாகிஸ்தான்	 என	 பிரிந் ேபா ம்
ப தியிலி ந் 	 ஸ்லீம்	 அல்லாத	 நண்பர்	 ஒ வர்	 காந்திக் 	 க தம்
எ தியி ந்தார்.	 உங்கைளப்ேபான்றவர்	 ஆகஸ்ட்	 15-	 தந்திரம்	 என
ெகாண்டாட்டங்களில்	இ க்கிறீர்கள்.	எங்கள்	நிைலைய	நிைனத் ப்	பார்த்தீர்களா?
என்ன	 மகிழ்ச்சி	 எங்களிடம்	 இ க் ம்?	 இந்த	அச்ச	 உணர்விற் 	 ’பதில்	 என்ன’
என்கிற	 ேகள்வி	 அதில்	 இ ந்த .	 அேத	 ேநரத்தில்	 இந்திய	 னியன்	 என
அறியப்ப ம்	 ப திகளில்	 வ ப் க்கலவரம்	 என்ப ம்	 காந்திைய	 கவைல ற
ெசய்தன.	 பாகிஸ்தான்	 ப தியில்	 ஏதாவ 	 ேநர்ந்தால்	 ஆகஸ்ட்	 15க் 	 பின்னர்
அதன்	 விைள கைள	 இந்தியாவில்	 சந்திக்க	 ேந ம்	 என	 காங்கிரஸ்	 மாகாண
தைலவர்கள்	 ேபசினர்.	 இைத	 ேகள்வி ற்ற	 காந்தி	 காங்கிரஸ்	 தன
ெகாள்ைககைள	 மாற்றிக்ெகாண் விட்டதா	 -	அைமப் 	விதிகள்	 நான்	அறியாமல்
மாறிவிட்டனவா	 எனகிற	 ேகள்விகைள	 எ ப்பினார்.	 மக்கள்
ைபத்தியக்காரத்தனமாக	 நடந் ெகாள்ளத்	 வங்கினால்	 யாரால்	 கட் ப்ப த்த
இய ம்	என்றார்.

ஸ்ேடட்ஸ்ேமன்	 பத்திரிைக	 சார்ந்த	 ஆர்தர்	 ர்	 காந்தியிடம்	 நீங்கள்தான்	 ெப ம்
சக்தி	 எனச்	 ெசான்னேபா 	 I	 am	 a	 spent	 Bullet	 .	 பாகிஸ்தான்	 வ வ
உ தியாகிவிட்ட .	 நட் 	வ மா	 எனத்	ெதரியவில்ைல	 என்றார்.	 மற்ெறா 	க தம்
ஒன்றில்	பாகிஸ்தான்	என்கிற	 	தவறான	ஒன் .	ஆனால்	நான்	யாைர	எதிர்த்
எந்த	 விற்காக	 ேபாரா வ 	 என	 காந்தி	 எ தியி ந்தார்.	 விப்பிரிவிைன ம்
ெசாத் ப்பிரிவிைன ம்	 மனங்களின்	 பிரிவிைனயாக	 ெதாடரேவண் மா	 என்கிற
ேகள்விைய	அவர்	 ன்ைவத் க்ெகாண் ந்தார்.	 ஸ்லீம்	 லீகி ம்	சிலர்	Hanske
liya	hai	pakistan,	Larke	lenge	Hindustan	(	we	got	pakistan	in	fun;	we	will	 take
Hindustan	by	force	)	என	 ழங்கி	வந்தனர்.

ஆசப்	அலிக் 	அவர்	 எ திய	 க தத்தில்	 தந்திரம்	 கிைடத் விட்ட -	ஆனால்



நான்	 உைரந் 	 ேபா ள்ேளன்.	 நான்	வழக்ெகாழிந்தவன்	ஆகி ள்ேளன்	 (Freedom
has	 come	 but	 it	 leaves	 me	 cold..	 so	 far	 as	 I	 can	 see,	 I	 am	 a	 back	 number).
நம்மிடம்	 அகிம்ைச	 என்ப 	 ேமெல ந்தவாரியாகேவ	 இ ந் ள்ள .	 இதயத்தில்
வன் ைற	 நிைறந் ள்ள 	 என	 ெதரிவித்தி ந்தார்.	 ேவ 	 க தம்	 ஒன்றில்
பிரிட் ஷார்	 ேபாகின்றனர்-	 இதில்	 உற்சாகம்	 ெகாள்ள	 என்ன	 இ க்கிற 	 என
எ தியி ந்தார்.

ம மக க் 	 எ திய	 க தம்	 ஒன்றில்	 நாட் ல்	 அதிகார	 மாற்றம்	 -பாகிஸ்தான்
உ வாக்கம்	எனக் 	அதிக	strain	தந் ள்ள .	நீண்டநாட்கள்	வாழ்ேவனா	என்பதில்
நம்பிக்ைக	இழப் 	வந் விட்ட 	என	எ தினார்	.	I	almost	despair	of	seeing	peace
in	 my	 life	 time	 என	 ெநாந் 	 ேபசினார்.	அைமதி	வி ம் ம்	 மனித க் 	 தீங்
நிைறந்த	 உலகில்	 இடமில்லாமல்	 ேபாகலாம்.	 ஆனா ம்	 அவன்	 அங் தாேன
வாழேவண் ம்	என	தன்ைன	அவர்	சமாதானம்	ெசய் ெகாண் 	வந்தார்.

கண் ன்	நிக ம்	அைனத் 	தவ கைள ம்	சரிெசய்ய யா .	அேத	ேநரத்தில்
எனக் 	 அதில்	 ெபா ப்பில்ைல	 என	 ெசால்ல ம்	 யா .	 என 	 ஆன்மா	 ஓர்
பக்கம்	 நகர்கிற .	 உடம்ேபா	 ேவ பக்கம்	 இ க்கிற .	 சி ைவயில்	 அைறந்
ெகாள் ம்	 ேபாராட்டம்தான்	 தீர் 	 ேபால்	 ெதரிகிற 	 என	 அவர்
ேபசிக்ெகாண் ந்தார்.

ஜூைல	 1947ன்	 இ தியில்	 அவர்	 பேட க் 	 க தம்	 ஒன்ைற	 எ தியி ந்தார்.
நடந் ெகாண் ப்பைவ	 எனக் 	 உவப்பாக	 இல்ைல.	 நீங்கள்	 யா ம்	 உங்கைள
மாற்றிக்ெகாள்ளேவண் ம்	என	ெசால்லவில்ைல.	ஆகஸ்ட்	15க் 	 ன்	நான்	 பீகார்
நவகாளிக் 	 ெசல்ல	 விைழகிேறன்.	 ஹரிஜன்	 பத்திரிைகையக்	 ட
நி த்திவிடேவண் ம்	 என	 க கிேறன்.	 அதில்	 நான்	 ேவ பட்ட	 வழிகாட்டைல
த வதாக	அைமந் விடக் டா 	என	எ தினார்.

காந்தியின்	 ேதாழர்கேளா	 அரசாங்க	 ெபா ப்ேபற் 	 நிர்வாகிகளாக
ெசயல்படேவண் ம்.	 அவர்கள்	 ெபா மக்கள்	 க த்ைத	 ெதரிந்
ெசயல்படேவண் ய	 நிைலயில்	 இ ந்தனர்.	 சீர்தி த்தக்காரர்	 எைத ம்
ணிச்சலாக	ேசாதித் விட ம்.	நிர்வாகிகளால்	அவ்வா 	 மா?

தல்	கவர்னர்	ெஜனரல்	ெமளண்ட்பாட்டன்	என	தன 	ேதாழர்கள்	எ த்த	 ைவ
காந்தி	 பாராட் னார்.	 ன்னால்	 எதிரி	 என	 அறியப்பட்ட	 நிர்வாகம்	 ஒன்ைற
சார்ந்தவைர	 நம்பி	 ஏற்ற 	 ணிச்சலான	 ெசயல்	 என்றார்.	 னியன்	 ஜாக்	 ெகா
ெதாடர்ந் 	பறக் ம்	என்ற	ெசய்தி	பரவியேபா 	உணர்ச்சிவசப்படேவண்டாம்	என்ேற
காந்தி	 க த் 	 ெதரிவித்தார்.	அ 	 வதந்திதான்	 என	 ெதரியவந்தேபா 	 பல ம்
தித் 	 மகிழ்ந்தனர்.	 அைத ம்	 அவர்	 நிதானப்ப த்தேவ	 ெசய்தார்.

திராவிடஸ்தான்	 என்கிற	 ழக்கம்	 எ ந்தேபா 	 அவர்	 அைத	 ஏற்கவில்ைல.



பாகிஸ்தான்	 ெகா 	 றித் 	 பார்ைவ	 எவ்வா 	 இ க்கேவண் ம்	 என	அவரிடம்
ேகள்வி	வந்தேபா 	 If	 the	 Pakistan	 flag	 represents	 all	 the	 inhabitants	 equally,
irrespective	 of	 religion,	 it	will	 command	my	 salute	 as	 it	 should	 yours	என்கிற
க த்ைத	அவர்	தந்தார்.

இந்தியா	 ஒட் இைணந் 	 ெசயலாற்ற	 ேவண் ம்	 எனில்	 அ 	 தன 	 ெநறி
சார்ந்தவற்றில்	 பிறழ் கள்	 இல்லாமல்	 இ க்க	 ேவண் ம்.	 காங்கிரஸ்	 தன
ெநறிேமன்ைமைய	 ன்ைவத் 	 கட்டப்பட்ட	 இயக்கம்	 எனில்	 அரசியல்
வி தைலக் ப்	 பின்னர்	 அைத	 விட் விடேவண் ம்	 என்பதில்ைலேய	 என	 அவர்
ேகள்வி	 எ ப்பிக்ெகாண் ந்தார்.	 காங்கிரஸ்	 சக்தி	 வாய்ந்த	 அைமப்பாக
ெதாடரேவண் ம்	 எனில்	 ஆக்க ர்வ	 ெசயல்பா ைடயவர்களின்	 அேசாசிேயஷன்
ஆக	அ 	இ க்கேவண் ம்	என்றார்.

சர்க்கா	 ேபாட்ட	 வர்ண	 ெகா க் 	 பதிலாக	அேசாக	 சக்கரம்	 ஏற்கப்பட் 	 திய
ணிக்ெகா கள்	 காதி	 கைடக க் 	வந்ததால்	 பைழய	 ெகா கள்	 	 2	 லட்சம்

மதிப்பில்	விற்கப்பட யாமல்	ேபான	ெசய்தி	அவர்	ெசவிக் 	எட் ய .	ஏைழகளின்
ஸ்தாபனம்	 பாதிக்கப்படக் டா 	 என	அவர்	அறி த்தினார்-	 பைழய	ெகா ைய
விற்காமல்	 க்ெகா கைள	விற்காதீர்	என	காந்தி	தன்	க த்ைத	ெதரிவித்தார்.

இந்தி	 ேதவநாகரி	 எ ம்	 பிரச்சைன	அவரிடம்	 வந்தேபா 	இந்தியா	இந் க்கள்-
ஸ்லீம்கள்	என	அனவ க் மான	நா .	எனேவ	எளிய	இந்தி-	எளிய	உ 	கலந்த

இந் ஸ்தானிதான்	ெமாழியாக	இ க்கேவண் ம்.	அ 	 ேதவநாகரி	மற் ம்	 உ
ஸ்கிரிப் ல்	இ க்கேவண் ம்	என்றார்.

வி தைலக் 	பின்னர்	ெப ம்	விஷயங்களில்	மட் ேம	கவனம்	 விந் வி ம்-	சி
விஷயங்கள்	 (little	 things	)	உதாசீனமாக்கப்பட் வி ம்	என்கிற	கவைல	அவ க்
இ ந்த ..	ஆனால்	நம 	கிராமங்கள்	சி 	விஷயங்கைள	நம்பிேய	இ க்கின்றன
என	அவர்	க தினார்..

II

ஜூன்	 11,	 1947	அன் 	 திவான்	 சர்	 சி	 பி	 ராமசாமி	அய்யர்	ஆகஸ்ட்	 15	அன்
தி வாங் ர்	 தந்திர	 நாடாக	 அறிவிக்கப்ப ம்	 என்றார்.	 உடன்	 ைஹதராபாத்
நிசா ம்	அறிவித்தார்.	பிரிட் ஷ்	இ க்கிறவைர	அதன்	அதிகாரத்தில்	தி ப்தி ற்ற
திவான்	 தற்ேபா 	 இவ்வா 	 ேப வ 	 சரியாகா 	 என	 காந்தி	 பதில்	 தந்தார்.
தி வாங் க் 	 ெசான்ன தான்	 ைஹதராபாதிற் ம்	 என்றான .	 பேடலின்
ெப ம்	 யற்சியால்	 பல	 சமஸ்தான	 பிரதிநிதிகள்	 அரசியல்	 அெசம்பிளிக் 	 வர
இைசந்தனர்.	 காஷ்மீர்	 ெப ம்	 பிரச்சைனயாக	 இ ந்த .	 ேந ,	 பேடல்	 ,
ெமளண்ட்பாட்டன்,	காந்தி	என	பலதரப்பிலி ந் ம்	 யற்சி	ேதைவப்பட்ட .



ஆகஸ்ட்	 1947	 தல்வாரத்தில்	அவர்	காஷ்மீர்,	 ராவல்பிண் 	ெசன்றார்.	காஷ்மீரில்
மகாராஜா,	 மற் ம்	 அப் ல்லா	 ஆகிேயார்கைள	 சந்தித் 	 ேபசினார்.
ராவல்பிண் யில்	 உடல்	 உ ப் க்கள்	 பாதிக்கப்பட் 	 அகதிகளாக	 இ ந்த
ஆயிரக்கணக்கானவர்கைள	 சந்தித்தார்.	 என்ன	 மி கத்தனம்-	 ெகா ரம்	 என
வார்த்ைதகள்	 அவரிடமி ந் 	 ெவளிப்பட்டன..	 சா 	 வ வதற் 	 ன்னர்
ெசத் விடக் டா .	அஞ்சாமல்	 நிைலைமதைன	 சமாளிக்க	 பார்ப்ேபாம்	 என்றார்.
ஆகஸ்ட்	 15	 பற்றி	 பாட்னாவில்	 ேகட்டேபா 	 prayer,	 fasting,	 spinning	 லம்
ெகாண்டா ங்கள்	என்றார்.

நவகாளி-	 கல்கத்தா	 கலவரம்	 நிற்க	 ேவண் ம்.	 அங் 	 அைமதி	 தைழக்க
ெசய்வதற் 	ேநேர	ெசல்லேவண் ம்	என	 ெவ த்தார்	காந்தி.	மனதிற் 	உகந்த
ெசயல்	என	அவர்	நிைனத் விட்டால்	அதற்காக	அைனத் 	 னபங்கைள ம்	ஏற்க
சித்தமாக	 இ ப்ப 	 அவர 	 இயல் .	 கல்கத்தாவில்	 க்ரவார்தி டன்	 ஸ்லீம்
ப தியில்	 ஒேர	 வீட் ல்	 தங் வ 	 என்பைத	 அவர 	 ஒப் த டன்	 காந்தி
அறிவித்தார்.	ஆகஸ்ட்	 13	 1947ல்	இைத	 பேட க் 	 க தம்	 லம்	ெதரிவித்தார்.
உடன யாக	 பேடல்	 பதிலளித்தார்.	 மிகேமாசமான	 ப தியில்	 ெபா த்தமில்லா
கம்ெபனி டன்	தங்கி	ஆபத்ைத	ேமற்ெகாள்கிறீர்கள்	 .	நான்	அஞ் கிேறன்	என்றார்
பேடல்.

சரியாக	அன் 	மதியம்	 2.30க் 	யா ம்	 யி க்காத	 பாழைடந்த	ெபலியகட்டா
ைஹதாரி	மான்ச க் 	காந்தி	ெசன்றார்.	ஜன்னல்,	கத கள்	 உைடந் 	கிடந்தன.
ஒ 	 கழிப்பைற	 மட் ேம	இ ந்த .	அதற் 	 ன்னர்	 ற் க்கணக்கானவர்கள்
பயன்ப த்தியி ந்த	நிைலயில்	அக்கழிப்பைற	இ ந்த .

ெபய்த	 மைழயால்	களிமண்	 ேச ம்	 சகதி மாக	இ ந்த .	அதன்	 மீ 	 பிளீச்சிங்
ப டர்	 வியி ந்ததால்	 தைல	 கி கி க்க	 ெசய்ததாக	 பியாரிலால்	 பதி
ெசால்கிற .	 காந்திக் 	 ஓர்	 அைற.	 அ வலகம்	 ெசயல்பட	 ேவ 	 ஓர்	 அைற
ஒ க்கப்பட் ந்த .	 ட்டமாக	வந்ததவர்கள்	காந்தியிடம்	ஏன்	இங் 	வந்தீர்கள்-
இந் க்கள்	 நாங்கள்	 கஷ்டப்பட்டேபா 	 எங்ேக	 ேபானீர்கள்	 என்றனர்.	 காந்தி
அைறயில்	 அமர்ந்தி ந்தார்.	 கற்கள்	 வீசப்பட்டன.	 நவகாளியில்	 உங்கள்
சேகாதரர்கள்	 பாதிக்கப்பட் ள்ளனர்.	 1946க்காக	 1947ல்	 பழிவாங் வ 	 என்ன
நியாயம்	இ க்க ம்	என	காந்தி	வினவினார்.	இங்கி ந் 	நான்	ேசைவ	ெசய்ய
விைழகிேறன்	என்றார்.	என்	வாழ்ைகயின்	இ தி	கட்டத்தில்	இ க்கிேறன்.	என்ைன
உங்களிடம்	 ஒப்பைடக்கிேறன்.	 நீங்கள்	 எனக் 	 எதிராக	 நடந் ெகாள்ள
வி ம்பினால்	அவ்வாேற	ெசய்யலாம்	என ம்	ெதரிவித்தார்.

நவகாளியில்	 அைமதி	 ெகாணர	 க்ரவர்தி	 ெப ம்பா ப வார்	 என்பைத
உண ங்கள்	என்றார்.	உங்கள்	அகிம்சா	உபேதசத்ைத	நி த் ங்கள்.	இஸ்லாமியைர
இங் 	வாழவிடமாட்ேடாம்.	ெவளிேய ங்கள்	என்ற 	 ட்டம்.	எனக் 	உங்கைளவிட



வரலா 	 ெதரி ம்.	 இந் 	 இைளஞன்	 இஸ்லாமியைர	 மாமா	 என	 உரிைம டன்
அைழக் ம்	 பழக்கம்பற்றி	 நீங்கள்	 அறியேவண் ம்.	 விழாக்களில்	 இைணந்
ெகாண்டா ம்	 வழக்கம்	இ க்கிற .	 நீங்கள்	 என்ைன	 என்ன	 ேவண் மானா ம்
ெசய்யலாம்.	 ேபாலீைச	 அைழக்கமாட்ேடன்.	 நான்	 எவ்வா 	 இந் க்க க்
விேராதியாக	இ ப்ேபன்	என	காந்தி	எ த் ைரத்தார்.	 க்ரவார்திைய	வரச்ெசால்
என்ற 	 ட்டம்.	 அவர்	 வந்தேபா 	 ெகாைலக க் 	 நீேர	 காரணம்	 என்றனர்.
ஆமாம்	 நான்தான்	 ெபா ப் 	 என்றார்	 அவர்.	 கல்கத்தாவில்	 20	 லட்சம்	 இந்
ஸ்லீம்கள்	 ேமாதிக்ெகாண் ந்தால்	 நான்	 நவகாளியில்	 எந்த	 கத் டன்

ெசல்வ 	என்றார்	காந்தி.	பதட்டம்	சற் 	தணிய	இர 	11	மணிக் 	பின்னர்	உண
ஏ மின்றி	காந்தி	ப க்ைகக் 	ெசன்றார்.	இேத	ேகாபப்பட்ட	இைளஞர்களில்	சிலர்
அவர்	தங்கியி ந்த	இல்லத்திற் 	ெசக் ரிட் 	ேபால்	நின்றனர்.

ஆகஸ்ட்	 14	 அன் 	 இன் 	 இர 	 இந்தியா	 ண்டாடப்ப கிற .	 நாைள	 தல்
வி தைல	 -	 தந்திரநா 	 என்கிற	 ெகாண்டாட்டம்	 இ க் ம்.	 டேவ	 யர ம்
இ க்கிறேத	என்றார்	காந்தி.	இந் க்க ம்	இஸ்லாமியர்க ம்	ஆயிரக்கணக்கில்
ஒன்றாக	 ஊர்வலம்	 ெசல்கிறார்கள்.	 ேதசியக்ெகா 	 ஏற்றப்ேபாகிறார்கள்	 என்ற
ெசய்தி ம்	 வந்த .	 இர 	 10	 மணிவைர	 ஏரிப்ப தியில்	 க்ரவர்தி டன்	 காந்தி
நைடப்பயிற்சி	 ேமற்ெகாண்டார்.	 ேநரமாகிவிட்ட .	நான்	காைல	 3.30க் 	எ பவன்
எனச்ெசால்லி	 அவர்	 11	 மணிக் 	 ப க்கச்	 ெசன்றார்.	 எங் ம்	 வி தைல
ெகாண்டாட்டங்கள்	 ெகா கள்	 ேதாரணங்கள்.	 இஸ்லாமிய	 சேகாதரர்கள்	 காந்தி
தங்கியி ந்த	அந்த	இல்லத்தில்	ேதாரணம்	விளக் கைள	அலங்கரித்தனர்.

ஆகஸ்ட்	15	1947	அன் 	காந்தி	வழக்கத்திற் 	மாறாக	வி யற்காைல	2	மணிக்ேக
எ ந்தார்.	 மகாேதவ	 ேதசாய்	 நிைன நாைள	 அ சரித்தார்.	 சிலெபண்கள்
ரவீந்திரநாத்	 தா ரின்	வி தைல	 கீதங்கைள	 பா க்ெகாண்ேட	வந் 	 காந்திைய
தரிசித்தனர்.	அேத	ேபால்	மற்ெறா 	 வில்	ெபண்கள்	பா க்ெகாண்ேட	வந்தனர்.

காந்தி	காைல	நைடப்பயிற்சிக் 	ெசன்றார்.	அவைர	 பார்ப்பதற்காக	ஏராள	மக்கள்
னர்.	 அைரமணிக் 	 ஒ ைற	 அவர்	 மக்கள்	 பார்ைவக் 	 தன்ைன

ைவத் க்ெகாண்டார்.	 ேமற் 	 வங்க	 அைமச்சர்கள்	 வந்தனர்.	 ட்கிரீடம்
ள்ளீர்கள்.	 எளிைமயாக	 இ ங்கள்.	 உண்ைம	 அகிம்ைசைய	 ேபாற் ங்கள்.

’அதிகாரம்	 எச்சரிக்ைக’	 -	 ஏைழ	 எளியவர்க க் 	 ெதாண்டாற் ங்கள்	 என்றார்.
அன் 	மாைலயில்	30000	மக்கள்	 னர்.	எல்ேலா க் ம்	வாழ்த் க்கள்	என்றார்.
அய்ேராப்பியர்	 இங் 	 தங்கினால்	அவர்கைள ம்	 கண்ணியத் டன்	 நடத் ங்கள்
என்றார்.

அன் 	 இர 	 க்ரவர்தி	 கார்	 ஓட்ட	 கல்கத்தா	 நகைர	 ற்றிவந்தார்	 காந்தி.	 பல
இடங்களில்	 இஸ்லாமியர்	 ழ்ந் ெகாண் 	 மகாத்மா	 காந்தி	 ஜிந்தாபாத்
ழக்கமிட்டனர்.	தைலவர்கள்	இ வ ம்	ஒ ேசர	ெஜய்ஹிந்த்	என்றனர்.



ராஜ் மாரி	 அம்ரித்	 ெகள க் 	 க தம்	 எ தினார்	 காந்தி.	 க தத்தில்	 எனக்
எல்லா	 உதவிக ம்	 ஸ்லீம்	 நண்பர்கேள	 ெசய்கின்றனர்.	 ெதன்னாப்பிரிக்கா,
கிலாபத்	நாட்கள்	நிைனவிற் 	வ கின்றன.	இத்த ணத்தில்	நான்	பைகவன்	ஆக
எவ க் ம்	 இல்ைல.	 க்ரவர்தி	 மாறியி க்கிறார்.	அப்ப த்தான்	 ெதரிகிற 	 என
றிப்பிட் ந்தார்.

காந்திைய	பார்க்க	வந்த	பலர்	கால்	ஷூக்க டன்	 ைழந்தேபா 	 ராஜாஜி	மட் ம்
மரியாைத டன்	தன 	காலணிைய	ெவளிேய	விட் விட் 	சற் 	 ரம்	நடந் வந்
காந்திையப்பார்த்தார்.	 இ வர்	 கங்க ம்	 மலர்ந்தன.	 அவர்கள்	 சிரித்
ேவ க்ைக	ேபச் க்களில்	ஒ 	மணிேநரம்	ஈ பட்டனர்.

ஆகஸ்ட்	 16	 அன் 	 பிரார்த்தைன	 ட்டத்தில்	 50ஆயிரம்	 மக்கள்	 பங்ேகற்றனர்.
காந்தி	 தன 	 ெசய்தியில்	 தி ட் 	 றித் 	 ேபசினார்.	 பண்ைடய	 நம
ன்ேனார்கள்	 காலத்தில்	 வீ கைள	 எவ ம்	 தாளிடாத	 பழக்கம்	 இ ந் ள்ள .

மக்களிடம்	நாணயம்	இ ந்த .	தி ட் 	இல்லாமல்	இ ந்த .	ஆனால்	வி தைல
தினத்தில்	அரசாங்க	அ வலகத்தில்	 ட்டம்	 ந் 	இ க்ைககைள	நாசப்ப த்தி
சிலவற்ைற	 க்கி	ெசன் ள்ளனர்.	இரா வம்	வந் 	அைனவைர ம்	ெவளிேயற்ற
ேவண் ள்ளைத	நிைனத் ப்	பார்த்தால்	அவமானகரமாக	இ க்கிற .	எவர்	எைத
எ த் 	ெசன்றாேரா	அைத	அவர்கேள	அரசாங்க	அ வலகத்தில்	ைவத் விட்டனர்
என்ற	ெசய்தி	வந்தால்	நல்ல 	என்றார்.

க்ரவர்தி	 ஆகஸ்ட்	 18	 ஈத்	 நிகழ் க க் 	 இஸ்லாமியர்	 இந் க்கைள
அைழத் ள்ளதாக	ெதரிவித்தார்.	ஈத்	அன் 	ஏராளமானவர்கள்	காந்திைய	பார்க்க
பழங்க டன்	 வந்தனர்.	 ம தி	 ெதா ைகயின்	 ேபா 	 இந் க்கள்	 பாடல்கைள
ேபாடாமல்	இ க்க	காந்தி	ேவண் ேகாள்	வி த்தார்.	மாைல	5	லட்சம்ேபர்	பங்ேகற்ற
பிரார்த்தைன	 ட்டம்	 கம்மதன்	 ஸ்ேபார்ட் ங்	கிளப்பில்	 நடந்த .	வி தைலைய
காத்திட	அளப்பரிய	தியாகம்	ெசய்யத்தயார்	என	இஸ்லாமிய	தைலவர்கள்	ேபசினர்.
காந்திஜி	உண்ைமயில்	மகாத்மாதான்	எனப்	ேபசினார்	 க்ரவர்தி.

III

மகாராஜா	ஒ வ க் 	அவர்	அ ப்பிய	லட்சம்	 பாய்க் 	 ரசீ 	அ ப்பி	 நன்றிக்
க த ம்	 காந்தி	 எ தினார்.	 நவகாளி	 நிவாரணத்திற் 	 1	 1/2	 லட்சம்	 பாய்
இ க்கிற .	 தற்ேபாைதக் 	 இ 	 ேபா ம்	 என	 நிைனக்கிேறன்-	 கல்கத்தா,
சிட்டகாங்,	 பீகார்	 ப தி	 இந் 	 ஸ்லீம்க க் ம்	 தங்கள்	 பணத்திலி ந் 	 நிதி
ஒ க்க	தங்கள்	அ மதிைய	 ேகா கிேறன்	என	எ தினார்.	தான்	அ ப் ம்	நிதி
எதற் 	 ெசலவிடப்ப கிற 	 என்பைத	 அவர்	 அறியச்	 ெசய்யேவண் ம்	 என்கிற
ெபா ப் 	நிதி	ெபற் க்ெகாள்பவர்க் 	இ க்கிற 	என்கிற	ேப ண்ைமைய	காந்தி
இதன்	 லம்	 லப்ப த்தினார்.



ெமளண்ட்பாட்டன்	 One	 Man	 Boundary	 Force	 என	 காந்திையப் கழ்ந் 	 க தம்
எ தினார்.	ஆகஸ்ட்	15	அன் 	தங்கள்	ெபயைரேகட்ட டன்	அரசியல்நிர்ணயசைப
உற்சாகத் டன்	 ெமய்சிலிர்த் 	 தங்கைள	 நிைனத் க்ெகாண்ட 	 என்பைத ம்
அவர்	எ தியி ந்தார்.

ஆகஸ்ட்	 17	 அன் 	 காந்திஜிக் 	 தந்தி	 ஒன் 	 வந்த .	 ராவல்பிண் யில்
நடந்தைதவிட	 அதிகமாக	 லா ர்	 நகரில்	 இந் க்கள்	 ப ெகாைலகள்
நைடெபற் ள்ள .	 வர்த்தகப்	 ப தி	 தீக்கிைரயாகி ள்ள .	 சிலர்	 உயி டன்
எரிக்கப்பட் ள்ளனர்.	 தப்பிக்க	 நிைனத்தவர்கைள	 ேபாலீசா ம்	 இரா வ ேம
ட் ள்ள .	எனேவ	லா க் 	வா ங்கள்	என்ப 	தந்தி	 லம்	தரப்பட்ட	ெசய்தி.

பேட க் 	அைத	அ ப்பி	 உண்ைம	கண்டறிய	காந்தி	 ேவண் னார்.	 உண்ைமயாக
இ ந்தால்	ெகா ைமயான 	என்றார்.

ஆகஸ்ட்	 21	 அன் 	 தன்ைன	 சந்தித்த	 ெபண்கள்	 மத்தியில்	 இஸ்லாமிய
சேகாதரிகளிடம்	ெசல் ங்கள்-	நட் 	பாராட் ங்கள்	என	காந்தி	ெதரிவித்தார்.

பஞ்சாப்	 ெசன் 	 பார்த் 	 வந்த	 ேந 	 ஆகஸ்ட்	 21	 அன் 	 காந்திக் 	 அவரின்
பஞ்சாப்	 வ ைக	 அவசியம்	 என்கிற	 தந்திைய	 அ ப்பியி ந்தார்.	 நவகாளியில்
ேதைவப்ப கிேறன்.	 பீகாரில்	 சில	 நாட்கள்	 ேதைவப்படலாம்.	 இச் ழலில்	 நான்
எவ்வா 	வ வ 	என	 ேந 	வழிகாட்டேவண் ம்	என	காந்தி	 பதில்	அ ப்பினார்.
உடன யாக	 தங்கைள	 ேபாகச்ெசால்லவில்ைல-	 நாங்கள்	 கவனம்
ெச த்திவ கிேறாம்.	தி ம்ப	நான்	ெசால்கிேறன்	என	ேந 	பதில்	அ ப்பினார்.

பஞ்சாபியர்	 சிலர்	 காந்திைய	 சந்தித் 	 ெபண்கள்	 கடத்தப்ப வ 	 றித் ம்,
நைடெப ம்	 ெகாைலகள்	 பற்றிய	 ெசய்திைய ம்	 ெதரிவித்தனர்.	அவசியெமனில்
உடன்	ெசல்கிேறன்	என	ெசய்திைய	ேந விற் 	காந்தி	அ ப்பினார்.	ேந 	ஆகஸ்ட்
25ல்	 தான்	 ம ைற	 பஞ்சாப்	 ேபாய்வந் 	 அறிந்த	 ெசய்திகைள
பகிர்ந் ெகாண்டார்.	அமிர்தசரஸ்	ப தியில்	 50000	இஸ்லாமியர்	அழிக்கப்பட்டனர்
என	ெசால்வ 	 தலாக	இ க்கலாம்.	ஆனால்	 10000க் ம்	 ைறவாக	இ க்க
வாய்ப்பில்ைல.	இ 	 பக்கங்களி ம்	ஏராள	ெகாைலகள்-	இழப் கள்	ெதரிகின்றன.
அகாலியினர்	 ெகாைலகளில்	 ஈ பட் ள்ளனர்.	 ெபண்கள்	 இ தரப்பி ம்
மானபங்கத்திற் 	 உள்ளாகி ள்ளனர்-	 மாஸ்டர்	 தாராசிங்	அைமதிக் 	 யற்சித்
வ கிறார்.	 சில	 இடங்களில்	 அகாலிக டன்	 ஆர்	 எஸ்	 எஸ்	 ேசர்ந் ள்ளனர்-
ம ண்ட்பாட்ட ம்	 காந்தி	 பஞ்சாப்	 ெசல்வ 	 ேதைவ	 என	 க கிறார்	 என	 ேந
ெதரிவித்தி ந்தார்.

சிலா	நாயார்	 ராவல்பிண் 	அ காைமயில்	இஸ்லாம்	அல்லாதவர்	 காம்க க்
ஆ தலாக	இ ந் 	நம்பிக்ைக	உ வாக்கிட	ெசன்றார்.	அரசாங்கத்திற் 	கிைடத்த
விவரங்கைளய த் 	 பேடல்	ஆகஸ்ட்	 24	அன் 	 லியாகத்	அலிகா க் 	 க தம்



எ தினார்.	 காமில்	 உள்ளவர்க் 	 சாப்பாட் வசதி,	 இதர	 வசதிகைள
ெசய் ெகா த் 	நம்பிக்ைக	உண்டாக்க	ேவண் ம்.	இயலவில்ைலெயனில்	கிழக்
பஞ்சாபிற் 	 காைம	 மாற் மா 	 ேவண் னார்.	 ேமற் 	 பஞ்சாப்	 நிர்வாகம்	
நடவ க்ைககள்	 எ க்க	 ஏற்பா 	 ெசய்யப்பட் ள்ளதாக	 லியாகத்	 பதில்
அ ப்பினார்.

சிலாைவ	 அங் 	 அ ப்பி ள்ள 	 பற்றி	 காந்திக் 	 பேடல்	 எ தினார்.
காய்கறிகைள	 ெவட் வ 	 ேபான் 	 மனிதர்கள்	 ந க்கப்ப கின்றனர்	 என	 பேடல்
காந்திக் 	தனக் 	கிைடத்த	தகவைல	பரிமாறிக்ெகாண்டார்.	ஆகஸ்ட்	26	அன்
பேட க் 	 பதில்	 எ தினார்	 காந்தி.	 சாவின்	 வாயி க் 	 சிலாைவ
அ ப்பி ள்ேளன்.	ஆனால்	 காமில்	இ ப்பவர்	பா காப்ைப	நன்ைமகைள	அறிந்த
பிறேக	 சிலா	வர	இய ம்	என	ெதரிவித்தார்.	ஆகஸ்ட்	27	அன் 	பேடல்	காந்திக்
தி ம்ப	 எ தினார்.	 ேல 	 ெமளண்ட்பாட்ட ம்	 ராஜ் மாரி ம்	 சீலாைவ
பார்த் ள்ளனர்.	 சிலா	ெசல்லக் டா 	என	 காம்	மக்கள்	அ கின்றனர்.	எனேவ
அவர்	அங் 	ெதாடர்ந் 	நீ க்கிறார்.	மற்றைவ	கட ளின்	வி ப்பெமன	அதில்	பேடல்
ெதரிவித்தி ந்தார்.

ஆகஸ்ட்	24	ஹரிஜன்	இதழில்	ஒேர	வீட் ல்	 க்ரவர்தி டன்	தங்கியி ப்ப -	 ஸ்லீம்
நண்பர்கள்	 உதவி	 பற்றி	 எ தினார்.	 நாங்கள்	 இ வ ம்	 இைறவனின்
வி ப்பத்திற்ேகற்ப	 நடனமா பவர்கள்.	 இைறவன்	 எங்கைள
க வியாக்கிக்ெகாண் ள்ளார்	என	 றிப்பிட்டார்.

ஆகஸ்ட்	 26	 அன் 	 நள்ளிரவிேலேய	 விழித்த	 காந்திஜி	 ேதங்கிக்	 கிடந்த
ேவைலகளில்	 கவனம்	 ெச த்தினார்.	இர 	 1	 1/2	 மணிக் 	 ப த் 	அைரமணி
ஓய்ெவ த்தார்.	 மீண் ம்	 2	 மணியிலி ந் 	 ேவைலையத் வங்கினார்.	 காைல
பிரார்த்தைனவைர	 ேவைல	ெசய் ெகாண் ந்தார்.	கவைல டன்	அைமதியின்றி
இ ப்பதாக	ெதரிவித்தார்.	ஏன்	நம்பிக்ைக	இழந் ள்ேளன்	என	வினவினார்.

ஆகஸ்ட்	 27	 அன் 	 கிட்ெடர் ர்	 ைற க	 ப தியில்	 ெதாழிலாளர்களிடம்
உைரயாற்றினார்.	 மத	 நல்லிணக்கத்தின்	 அவசியம்	 பற்றி	 எ த் ைரத்தார்.
ஸ்லீமிடமா	 இந் விடமா	 எவரிடம்	 ேவைலபார்க்கிேறாம்	 என	 பார்க்கா

ஒற் ைமயாக	இ க்க	வலி த்தினார்.

அ த்தநாள்	 ’ னிவர்சிட் 	சயின்ஸ்’	கல் ரியில்	மாணவர்க டன்	 பிரார்த்தைன
ட்டம்	இ ந்த .	 க்ரவர்தி	 றித் 	தவறாக	ெசால்லப்பட்டேபா 	நம்மிடம்	வந்த

எந்த	வி ந்தாளியின்	மனைத ம்	ேநாகச்	ெசய்வ 	நல்ல	மரபல்ல	என்றார்	காந்தி.
ய	 கட் ப்பா ,	 அடக்கம்	 என்கிற	 பண் கைள	 மாணவர்கள்	 கற்கேவண் ம்

என்றார்.



மீராெபன் க் 	 எ திய	 க தத்தில்	 நான்	 அ த்தக்கணம்	 எங் 	 இ ப்ேபன்
எனத்ெதரியவில்ல.	 சிட் க் விகள்	அப்ப த்தாேன	 வாழ்கின்றன.	 கணத்திற்
கணம்	 வாழ்ேவாம்	 (	 Let	 us	 literally	 live	 from	 moment	 to	 moment)	 என
ெதரிவித்தி ந்தார்.

ராஜ் மாரி	அம்ரித்	 ெகள க் 	 மா டத்தின்	 மீ 	 நம்பிக்ைக	இழப் 	 ேவண்டாம்.
சில	 ளிகள்	 அ க்காக	 இ ப்பதால்	 ச த்திரம்	 அ க்காகிவி வதில்ைல
என்பைத	 ரிந் ெகாள்ேவாம்.	 ஜவஹர்	 ெடல்லிக் 	 வரச்ெசால்கிறார்	 என	 க தம்
எ தினார்.

ஆகஸ்ட்	29	அன் 	காந்தி	மீண் ம்	ேந விற் 	தந்தி	அ ப்பினார்.	சர்தார்	அஜித்
சிங்	 என்ைன	 பஞ்சாபிற் 	 வர	 வற் த் கிறார்.	 என்ன	 ெசய்வ .	 உயிர்க ம்
உைடைமக ம்	 ேபான	 பின்னர்	 ேபாவ 	 ேகலிக் ரிய	 விஷயமல்லவா	 என	 காந்தி
ேகட் ந்தார்.	 ேந 	 தன்	 பதிலில்	 தாங்கள்	 ெடல்லிக் 	 வ வ 	 அவசியம்	 என
ெதரிவித்தார்.	 ேம ம்	 ேந ம்	 லியாகத் ம்	 இைணந் 	 பஞ்சாப்	 ற் ப்பயணம்
ெசல்கின்றனர்.	அைமதி	தி ம்பலாம்.	மற்றைவ	கட ளின்	கி ைபயில்	இ க்கிற
என	பஞ்சாபிலி ந் 	ெசய்தி	காந்திக் 	கிைடத்த .

ஆகஸ்ட்	30	1947ல்	ேந விற் 	காந்தி	எ தினார்.	பேடல்	மற் ம்	தங்கள்	வி ப்பம்
இல்லாமல்	 நான்	 பஞ்சாப்	 ெசல்லமாட்ேடன்.	 ெடல்லியில்	 வந் 	 அறி ைர
ெசால்லிக்ெகாண் ப்ப 	என்ப 	ெபா த்தமானதல்ல.	My	advice	has	value	only
when	 I	 am	 actually	 working	 at	 a	 particular	 thing.	ெவ ம்	கன்சல்டண்ட்	எ ம்
வைகயில்	நான்	உ வாகவில்ைலேய	என	அதில்	 றிப்பிட் ந்தார்.	தான்	பார்க்காத
அறியாத	 ெசயல்பட யாத	 ஒன்றின்மீ 	 க த் 	 ெசால்வ 	 என்ப 	 அவர்
இயல்பிற் 	 மாறான .	 ெவற் 	 விவாதங்களில்	 அவ க் 	 ஒ ேபா ம்
நம்பிக்ைகயில்ைல.	 இறங்கி	 காரியமாற்றினால்தான்	 தீர் 	 என்பதில்	 அவர்
உ தியாக	இ ந்தவர்.

ஆகஸ்ட்	 31	அன் 	இர 	ெரள 	 ம்பல்	ஒன் 	காந்தி	இ ந்த	இடத்திற் 	வந்
கலவரம்	ெசய்த .	 ’ க்ரவர்தி	 ராஸ்கல்	எங்ேக’	எனக்ேகட்ட 	அக் ம்பல்.	தாக்க
ேவண் ம்	 எனில்	 என்ைன	 தாக் ங்கள்	 என்றார்	 காந்தி.	 ேபாலீசார்	 அவர்கைள
தாக்கி	அப் றப்ப த்தேவண்டாம்	 என்றார்.	விவரம்	அறிந் 	 தலைமச்சர்	 டாக்டர்
பிர ல்லா	 ேகாஷ்	 வந்தார்.	 இந் மகாசபா	 தைலவர்கைள	 ைக 	 ெசய்யட் மா
என்றார்.	காந்தி	 ேவண்டாம்.	அைமதி	 நிலவ	அவர்களிடம்	ெபா ப்ைப	ெகா க்கப்
பா ங்கள்	 -	 அவர்களிடம்	 ஒத் ைழப் 	 வாங்கப்	 பா ங்கள்	 என்றார்.	 இர
12.30க் த்தான்	அன் 	காந்தி	ப க்ைகக் 	ெசன்றார்.

ேபாலீசார்	கண்ணீர் ைக	 லம்தான்	 ட்டத்ைத	வி யற்காைல	கைலக்க	 ந்த .
இ தான்	ஆகஸ்ட்	15	நமக் 	த கிறதா	என	காந்தி	கவைல டன்	வினவினார்.



ேநாயால்	 பாதிக்கப்பட் 	 ப க்ைகயில்	 இ ந்த	 டாக்டர்	 சியாமாபிரசாத்	 கர்ஜி
கல்கத்தாவில்	 அைமதிக்கான	 ேவண் ேகாைளவிட	 சம்மதித்தார்.	 காந்தி ம்
கர்ஜிக் 	க தம்	எ தினார்.	காந்தியின்	நம்பிக்ைகயில்	 ஸ்லீம்கள்	சிலர்	 ரக்

வண் யில்	தங்கள்	இல்லங்க க் 	தி ப்பியேபா 	அவர்கள்	மீ 	ைகெயறி ண்
வீசப்பட் 	 இ வர்	 ெகால்லப்பட்டனர்.	 ெசய்தி	 அறிந் 	 காந்தி	 விைரந்தார்.
ெகா ைமயான	நிகழ்ைவப்	பார்த்தார்.

காந்தியிடம்	 என்ன	 ெசய்யேவண் ம்	 எனக்	 ேகட் 	 வந்தவர்களிடம்
ேவ வழியில்ைல.	 எரி ம்	 ெந ப்பின்	 மத்தியில்	 ேபாய்	 நின்
அைமதிப்ப த்தேவண் ம்.	 அவசியெமனில்	 நாம்	 அதில்	 உயிர்	 றக்க ம்
சித்தமாகேவண் ம்	என்றார்.	அன் 	மதியம்	ெகா க்கப்பட்ட	பழத்ைத	ேவண்டாம்
என	 ம த் விட்டார்.	 அவரின்	 உடல்	 உபாைதக் 	 உள்ளான .	 வயிற் ப்ேபாக்
ஏற்பட்ட .	 அவ க் 	 நீர்	 ேகாஸ்	 ெகா த்தனர்.	 ராஜாஜி	 வந்தார்.
ண்டர்க க் 	 எதிராக	 பட் னி	 என்ப 	 ெசல் ப யா மா	 எனக்	 ேகட்டார்.

அவர்கள்	இதயத்ைத	ெதா கிறேதா	இல்ைலேயா	ச கம்	அவர்கைள	ஏற்கவில்ைல
என்பதாவ 	 நடக் ேம	 என்றார்	 காந்தி.	 ராஜாஜி	 தாங்கள்	 இறக்க	 ேநரிட்டால்
ெப ந்தீ	 உ வா ம்-	 ேமாசமா ம்	 என்றார்	 (suppose	 you	 die,	 the	 conflagration
would	 be	worse)	 .	அைத	நான்	 பார்க்க	இ க்க	மாட்ேடன்	அல்லவா-	கடைமைய
ெசய்தவனாேவன்	(Atleast	I	won’t	be	a	living	witness	of	it.	I	shall	have	done	my
duty)	என்றார்	காந்தி.

காந்தி	உண்ணா	ேநான் 	இ க்கப்ேபாகிறார்	என்ற	பத்திரிைக	ெசய்தி	ராஜாஜிக்
காட்டப்பட்ட .	 பின்னர்	 பத்திரிைகக க் 	 இர 	 11	 மணியளவில்	 தரப்பட்ட .
பா பட்ட	 தந்திரம்	 காக்கப்படேவண் ம்	 எனில்	அைனவ ம்	 ம்பல்	 தாக் தல்-
ெகாைல	 என்பைத	விட் 	 மறக்கேவண் ம்.	 சட்டத்ைத	 ம்பல்	ைகயில்	 எ க்கக்
டா 	 என்ப 	 விதியாக	 மாறேவண் ம்	 (must	 completely	 forget	 lynch

law….The	recognition	of	the	golden	rule	of	never	taking	the	law	into	one’s	own
hands	 has	 no	 exceptions.)..	 என்	 உண்ணாேநான் 	 க வி	 ெபாய்த்ததில்ைல.
சிலேநரம்	 என்	 வார்த்ைதகள்	 ெசய்ய யாதைத	 என்	 பட் னி	 ெசய் வி கிற
(what	my	word	 in	 person	 cannot	 do,	my	 fast	may)	என்கிற	தன்	நம்பிக்ைகைய
அவர்	ெவளிப்ப த்தினார்.

காந்திஜி	அறிவித்தப ேய	 ெசப்டம்பர்	 1	 1947	 இர 	 8.15க் 	 உண்ணாேநான்ைப
வங்கினார்.	 நிைலைமகள்	 சீரா ம்வைர	 பட் னிதான்	 என்றார்.	 ேந விற்

ெதரிவித்த	க தத்தில்	 ேகாபம்	ெகாள்ளேவண்டாம்	 -	கல்கத்தாவில்	நிைலைமகள்
சீரா ம்வைர	இச்ெசயல்	தவிர்க்க யாத 	என	எ தினார்.
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வழக்கம்ேபால்தான்	அன் ம்	வி ந்த .	அந்த	நாளில்	இந்தியாைவ	ஏன்	உலைகேய
க் ம்	சம்பவம்	நைடெப ம்	என	எவ ம்	கணித்தி க்கவில்ைல.	வி யற்காைல

3.30க் 	வழிபாட் ற் 	அைனவ ம்	 எ ந்தனர்.	காந்தி	 1947	ெசப்டம்பர்	 9	 தல்
பிர்லா	 வீட் ல்	 அவ க் 	 என	 எளியவைகயில்	 ஏற்பா 	 ெசய்யப்பட்ட	 இடத்தில்
தங்கியி ந்தார்.	 எப்ேபா ம்ேபால்	 அன்ைறய	 ஜனவரி	 30	 நா ம்	 காந்திக்
நிகழ்ச்சிக ம்	சந்திப் க ம்	நிைறந்த	தினமாகேவ	இ ந்த ..

காந்தி	 ஆபாைவ	 எ ப்பினார்.	 பல் ச்சியால்	 வழக்கம்ேபால்	 வாைய	 த்தம்
ெசய் விட் 	 காைலக்கடன்கைள	 த் விட் 	 காந்திஜி	 வந் 	 அமர்கிறார்.
காைலயின்	 திறப்பாக ம்	 மாைலயின்	 நைட	 சாத்தலாக ம்	 அவர்	 பிேரயைர
பார்ப்பார்.	 சமய	 னித	 த்தகங்களின்	 ேமற்ேகாள்கள்	 றிப்பாக	 இந் 	 இஸ்லாம்
ேமற்ேகாள்கள்	இ க் ம்.

ஆபா	 யில்	எழவில்ைல,	அவர்	இல்லாமேலேய	பிரார்த்தைன	3.45க் 	 வங்கிய .
ம 	பகவத்கீைதயிலி ந் 	ப த்தார்.	 தல்	மற் ம்	இரண்டாம்	பாடைல	ப த்தனர்.
ஆபா	 வராததில்	 காந்திஜிக் 	 சங்கடம்	 இ ந்த .	 இப்ப 	 காட்சிகைள	 காண
வி ம்பவில்ைல	என்றார்.

ம 	அ த் 	என்ன	பாடல்	எனக்	ேகட்க	 ஜராத்தி	பாடைல	ெசால்கிறார்	காந்திஜி.
மனிதா	கவைலேயா	இல்ைலேயா	நிற்காேத	தாமதிக்காேத	தனித்த	 ேபாராட்டமாக
இ ந்தா ம்	 ெதாடர்ந் 	 ெசல்	 என்கிற	 ெபா ள்த ம்	 பாட்டாக	 அ 	 இ ந்த .
ForGive,	O	Merciful	and	loving	God	of	Gods,	all	my	sins,of	hand	or	foot,	body
or	speech,	eye	or	ear,	of	commission	or	omission..I	ask	neither	 for	a	Kingdom
nor	for	Heaven	nor	for	liberation	but	only	for	an	end	to	pain	of	the	suffering	ones
என்கிற	பாடைல ம்	அவர்கள்	பா னர்.	பிேரயர்	 ந்த டன்	சற் 	கதகதப்பிற்காக
காந்திஜியின்	கால்கைள	கம்பளி	ேபாட் 	ேபார்த் கிறார்	ம .

பிரார்த்தைன	 ந்த டன்	ம 	காந்திஜிக் 	 ப்பதற் 	ேதன்	எ மிச்ைச	சா
கலந்த	 நீைர	 தந்தார்.	 ஜராத்தியில்	 ஆபா	 பிரார்த்தைனக் 	 வராதைத
றிப்பிட் 	 காந்திஜி	 ெசான்னார்.	 மனத் ய்ைமக் ரிய 	 பிரார்த்தைன.	 அ
ைறகிறதா	என்றார்.	உனக் 	ைதரியம்	இ ந்தால்	என்	அதி ப்திைய	ஆபாவிடம்



ெதரிவித் வி 	என்கிறார்.	அவ க் 	வி ப்பமில்ைல	எனில்	அவர்	என்ைன	விட்
விலகிப்ேபாய்விடலாம்	 என ம்	 ெதரிவித்தார்.	 ஆபா	 எ ந் 	 தன்ேவைலகைள
பார்க்கத்	 வங்கினார்.	 ஏேனா	 காந்திஜி	 ேநரிைடயாக	 அவரிடம்	 தன்	 மனைத
ெதரிவிக்கவில்ைல	என்ப 	கல்யாண	 ந்தரம்	பதி .

அப்பதிவில்	 அந்த	 இ தி	 நாளின்	 வக்கம்	 றித் ம்	 ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .
வார்தா	 ேசவா	 கிராம்	 ெசன் 	 பிப்ரவரி	 2	 தல்	 10	 நாட்கள்	 இ ப்பதற்கான
ஏற்பா கைள	 ெசய் மா 	 என்னிடம்	 ெதரிவிக்கிறார்.	இந்திய	 ேதசிய	 காங்கிரஸ்
கைலக்கப்பட் 	 அ 	 ேசைவக்கான	 அைமப்பாக	 மாறேவண் ம்	 என்ப 	 றித்த
அைமப் விதிகைள	 தட்டச் 	 ெசய்திட	 என்னிடம்	 தல்நாள்	 ெசால்லப்பட்ட
ேவைலைய	 த் 	 அைத	 காந்திஜியிடம்	 காட் ேனன்.	 அதில்	 பதில்ெசால்ல
ஆர்வம்	காட்டவில்ைல	என	கல்யாண ந்தரம்	ெசால்கிறார்.	இதில்	மற்றவர்கள்	பதி
ேவ மாதிரி	ெசால்கிற .	பியாரிலாைல	அைழத் 	கவனமாக	பரிசிலீத் 	தி த்தம்
ஏேத ம்	ேதைவபட்டால்	ெசய் மா 	பணித்தார்.

தல்நாள்	 எ தப்பட்ட	 காங்கிரஸ்	 கைலப் 	 அறிக்ைகதைன	 காந்திஜி
சரிபார்க்கிறார்.	 அ 	 அவரின்	 கைடசி	 வி ப்பம்	 உயில்	 என ம்	 (	 last	 will	 and
Testament)	ெசால்லப்ப கிற 	 .	உண்ணாேநான் 	ஏற்ப த்திய	பலவீனம்	இ க் ம்
நிைலயில்	 அவர்	 அைரமணிேநரம்	 மட் ேம	 நைடபயிற்சி	 ேமற்ெகாண்டார்.
வந்த டன்	க தேபாக் வரத் 	 ேகாப் கைள	 பார்த்தார்.	 தல்நாள்	கிேஷாரிலால்
மஷ் வாலாவிற் 	 ேசவாகிராம்	 விஜயம்	 பற்றி	 எ திய	 க தம்	 ேபாஸ்ட்	 ஆகாமல்
இ ந்த .

பிப்ரவரி	 2	 ேசவாகிராம்	 ெசல்வ 	 பற்றி ம்-	 மஷ் வாலாைவ	 பார்க்கலாம்	 என்ப
பற்றி ம்	ம 	 ேகட்கிறார்.	காந்தி	 எதிர்காலம்	 பற்றி	 என்ன	ெசால்ல ம்.	மாைல
பிேரயரில்	 வானால்	 அறிவிக்கலாம்.	 அ 	 ேர ேயா	 ெசய்தியாக	 ேபா ம்
என்கிறார்.

அவ க் 	க ைமயான	இ மல்	இ ந்த .	ஏலக்காய்	ெபா 	ேதைவ.	அ 	 தீர்ந்
இ ந்தைதப்	பார்த்த	ம 	அைத	தயார்	ெசய் விட் 	வ கிேறன்	என்றார்.	என்ன
நடக் ம்	 என	 யார்	அறிவார்.	 ேதைவெயனில்	 இர 	 ெபா 	 ெசய் 	 ெகாள்ளலாம்
என்றார்	காந்திஜி.	அேலாபதி	ெதாண்ைட	மாத்திைரைய	ம 	எ த் 	வந்தேபா
என்ைனப்பற்றி	ெதரியாதா	என்றார்	காந்திஜி.

அன் 	காைல	 6	மணிக் 	தி மதி	ஆர்.	 ேக	 ேந 	வந்தார்	 (7	மணிக் 	 என்கிற
பதி ம்	 இ க்கிற ).	 அவர்	 அன் 	 மதியம்	 அெமரிக்கப்	 பயணம்
ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.	 ஏைழயர்	 நாட்ைட	 சார்ந்தவர்	 என்கிற	வைகயில்	 நீ	 எளிய
சிக்கன	வாழ்க்ைகைய	 ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்	 என	 எ தி	ைகெய த் 	இட்டார்
காந்திஜி.



பியாரிலாலிடம்	 மிக ம்	 மனக்கஷ்டத் டன்	 காங்கிரஸ்	 கைலப் 	 அறிக்ைகைய
தயாரித் ள்ளதாக	காந்திஜி	 றினார்.	பிரிஜ்	கி ஷ்ணா	காந்திஜிக் 	அைரமணி
மசாஜ்	 ெசய் வி கிறார்.	 பியாரிலாைல	 அைழத் 	 அறிக்ைகைய	 சரி
பார்த்தாகிவிட்டதா	எனக்	ேகட்கிறார்.

அந்த	 திய	அைமப் விதியின்	 நகலில்	இந்திய	 ேதசிய	காங்கிரஸிற் 	 பிரச்சாரம்,
நாடா மன்ற	அரசியல்	என்கிற	கட்டம்	 விற் 	வ கிற .	தன 	 700	ஆயிரம்
கிராமங்களின்	 வழிேய	 ச க,	 ெபா ளாதார,	 மாரல்	 ெநறிசார்ந்த	 வி தைலைய
இந்தியா	 ெபறேவண் ம்.	 வ ப் வாத	 அைமப் களிலி ந் ம்	 பிற	 அரசியல்
கட்சிக டன்	 ேபாட் யிலி ந் ம்	 காங்கிரஸ்	 விலகி	 நிற்கேவண் ம்.	 எனேவ
அைனத்திந்திய	 காங்கிரஸ்	 கமிட் 	 தன்ைனக்	 கைலத் க்ெகாள்வ 	 என
தீர்மானிக்கிற .	 ேலாக்ேசவக்	 சங்	 என்கிற	 மாற்றம்	 ெகாள்கிற .	 விவசாயம்,
ைகத்தறி	 லம்	 யசார் 	ெபற்ற	கிராமங்கைள	உ வாக்க	ேலாக்ேசவக்	பா ப ம்-
கல்வி	 ப ப்பறிவின்ைம,	 தீண்டாைம,	 ேவைலயின்ைம,	 மதெவ ப்
ேபான்றைவகளின்	தீர்விற்காக	நிற் ம்	என	ெதரிவிக்கப்பட் ந்த .

காந்திஜி	 க தங்க க்கான	 விஷயங்கைள	 ெசால்லச்ெசால்ல	 ம
எ திக்ெகாண் ந்தார்.	பியாரிலால்	சரி	ெசய் 	ெகாணர்ந்த	 திய	அைமப் விதி
நகைல	 பார்த் 	 மீண் ம்	 சரி	 ெசய்கிறார்.	 தி த்தப்பட்ட	 பக்கங்கள்	 ஆச்சார்யா
ஜிகல்	கிேஷாரிடம்	தரப்ப கிற .

நவகாளி	 யாத்திைர	 அ பவத்தில்	 மதராஸ்	 அரிசி	 பிரச்சைனைய	 தீர்க்க ம்
என்கிற	 நம்பிக்ைகைய	 அவர்	 பியாரிலாலிடம்	 ெவளிப்ப த் கிறார்.	 மதராஸிசில்
உண 	 ெந க்க ப்பற்றி	 உண 	 அைமச்சகம்	 பயந் 	 ந ங் கிற .	 மதராஸ்
மாகாணம்	 ேபான்ற	ஒன்றில்	இயற்ைகயாகேவ	ெதன்ைன,	 பைன,	கடைல,	வாைழ
விைளச்சல்	அேமாகமாக	இ க் ம்ேபா 	பட் னி	என்பதற்கான	அவசியம்	இல்ைல.
மக்க க் 	 தங்களிடம்	 உள்ள	 ஆதாரங்கைள	 எவ்வா 	 ைகயாள்வ
எனத்ெதரிந்தால்	 ேபா ம்	 என்றார்.	 அ த் வ ம்	 ஹரிஜன்	 இத க்கான
விஷயங்க ம்	ேபசப்பட்ட .

ம 	காந்திஜி	 ளிப்பதற் 	உத கிறார்.	உனக்கான	ைக	உடல்பயிற்சிைய	ெசய்தாயா
என	 காந்திஜி	 வின கிறார்.	 ம 	 தனக் 	 அப்பயிற்சியில்	 வி ப்பமில்ைல	 என
ெசான்னதால்	 காந்திஜி	 க ந் ெகாள்கிறார்.	 பின்	 அவர்	 எைட	 பார்க்கப்பட்
உண்ணாவிரதத்திற் 	பின்னர்	21/2	ப ண் 	 யி ப்பதாக	ம 	ெதரிவித்தார்.

ைபரவ்	 வீ 	ைநஹாத்தியில்	இ க்கிற .	 ஷீலா	 தல்	ெபண்.	இன் 	 ஷீலாவிற்
ைகலாஷ்	 உடன்	 தி மணம்	 நடந்த 	 என்பைத	 ெபங்காலிெமாழிப்	 பயிற்சிக்காக
அவர்	எ திப்	பார்த்தார்.



காைல	 9.30க் 	 ேவகைவத்த	காய்கறி,	 12	அ ன்ஸ்	ஆட் ப்பால்,	 4	தக்காளி,	 4
ஆரஞ் ,	காரட்	ஜூஸ்,	இஞ்சி	 எ மிச்ைச	 சா 	 எ த் க்ெகாண்டார்.	 பியாரிலால்
இந் மகாசபா	 தைலவர்	 டாக்டர்	 ஷ்யாமா	 பிரசாத்	 கர்ஜி டன்	 நடந்த
ேபச் வார்த்ைதக்	 றித் 	ெதரிவித்தார்	 .	 கர்ஜியிடம்	இந் மகாசபா	ெதாண்டர்
காங்கிரஸ்	 தைலவர்கைள	 ெகால்லேவண் ம்	 என	 ேபசியைத	 ட் க்காட்
கர்ஜியியால்	 இப்ப ப்பட்டைவகைள	 த க்க யாதா	 என	 காந்திஜி

வினவியி ந்தார்.	 கர்ஜியின்	பதில்	தி ப்தியாக	இ க்கவில்ைல	என	பியாரிலால்
ெதரிவித்தார்.

நவகாளி	 ெகாதிநிைல	 றித் 	 பியாரிலா டன்	 காந்தி	 விவாதித்தார்.	 தான்
ேசவாகிராம்	ேபாய்வந்த டன்	பியாரிலால்	நவகாளி	ெசல்லேவண் ம்	என	காந்திஜி
விைழந்தார்.	 நவகாளி	 உடன்	 கிளம்பேவண் மா	 எனக்	 ேகட்டதற் 	இல்ைல	 நான்
வார்தா	ெசன்ற	பின்னர்	என்கிறார்.	அ 	வழக்கத்திற் 	மாறாக	இ ந்த .	எைத ம்
தள்ளிப்ேபாடாமல்	உடன்	ெசய்ய	வி ம் வர்	அவர்	என	பியாரிலால்	பதி 	ெசல்கிற .
பாகிஸ்தான்	 ெசல்லேவண் ம்	 என்கிற	 வி ப்பத்ைத ம்	 அவர்	 அன்
ெதரிவிக்கிறார்.

நவகாளி	 றித் 	 ேபசிக்ெகாண் ந்தேபா 	 கிழக் 	 பாகிஸ்தானிலி ந்
சி பான்ைமயினர்	 ெவளிவரேவண் ய தான்	 நல்ல 	 எனச்	 ெசால்லப்பட்டேபா
டா 	 என	 ம த்தார்	 காந்திஜி.	 தன 	 ெசய்	 ெசத் ம ைய	 ெசால்லி	 வாழ்வா

சாவா	 ேபாராட்டத்ைத	 நின் 	 நடத்தேவண் ம்	 என்றார்.	 பலவீனத்திலி ந்
பலத்ைதப்	 ெபற்றாகேவண் ம்-	 சா றித்த	 அச்சத்ைதப்
ேபாக்கிக்ெகாள்ளேவண் ம்	என்றார்.

ெதன்னாப்பிரிக்கா	 காலத் 	 நண்பர்	 ஸ்டம்	 ெசாராப்ஜி	 ம்பத் டன்
காந்திஜிைய	 பார்க்க	 வந்தார்.	 காைல	 10.30க் 	 காந்தி	 சிறி 	 ேநரம்	 ங்கச்
ெசல்கிறார்.	 அவரின்	 பாதங்கைள	 ெநய்விட் 	 ைடக்கிறார்கள்.	 எ ந்த டன்

நீரில்	 ேதன்	 கலந் 	 க்கிறார்.	 பின்	 தனியாக	 எவர்	 பி மான	 ைணயின்றி
’பாத் ம்’	 ெசல்கிறார்.	 ம 	 பதறிப்ேபாய்	 என்ன	 பா ஜி	 என்கிறார்.	 தனித் 	 ெசல்
தனித் 	 ெசல்	 என்ன	 அற் தம்	 என	 தா ரின்	 வரிகைள	 காந்தி	 பதிலாக
ெசால்கிறார்.	 பிற 	 வந்தி ந்த	 கிழக் 	 பஞ்சாப்	 ஜாட்	 தைலவர்களிடம்	 அங்
தலித்களின்	நிைலைமப்பற்றிக்	ேகட்டறிகிறார்.

மதியம்	 12.30க் 	 டாக்டர்	 ஒ வர்	 ம த் வமைன	 மற் ம்	 அநாைத	 இல்லம்
கட் வதற் 	ஏற் க்ெகாண்ட	 ’பிளான்’	 றித் 	விவாதிக்கிறார்.	அ த் 	தினம்
வ கின்ற	 இஸ்லாமிய	 தைலவர்களின்	 ைவ	 சந்திக்கிறார்.	 ெடல்லி	 ஸ்லீம்
தைலவர்கள்	 ஹிப்ஸர்	 ரஹ்மான்,	 அகம 	 ேசட்	 ேபான்றவர்கள்	 சந்திக்கின்றனர்.
வார்தா	பிப்ரவரி	2	அன் 	ேபானால்	பிப்ரவரி	14	தான்	வர ம்	என	அவர்களிடம்
காந்தி	 ெசால்கிறார்.	 கட ள்	 விட்ட	 வழி	 என்கிறார்.	 காந்திஜி	 ெசன் 	 வரலாம்



ெடல்லியில்	அைமதியி க் ம்	என்கிற	நம்பிக்ைகைய	அவர்கள்	த கின்றனர்.

அ த் 	அவர்	 திர்	ேகாைஷ	சந்திக்கிறார்	 .	பிரிட் ஷ்	பத்திரிைககள்	ேந 	பேடல்
உரசைல	 எ தியி ப்பதாக	 திர்	 ெசால்கிறார்.	 திர்	 லண்டன்	 ைடம்ஸ்
பத்திரிைகயில்	 பேடைல	 கம் னலிஸ்ட்	 என ம்	 ேந ைவ	 கழ்வ 	 ேபால்
ெவளியிட்ட	 ெசய்திகைள	 காட் கிறார்.	 தலில்	 பேடலிடம்	 விவாதித்தி	 விட்
பின்னர்	 இர 	 7	 மணிக் 	 ேந 	 ெமளலானா ட ம்	 விவாதிக்க	 இ ப்பதாக
காந்திஜி	ெதரிவிக்கிறார்.

மதிய	 ரிய	ஒளியில்	நவகாளியில்	ெபற்ற	விவசாயி ைடய	 ங்கில்	ெதாப்பிைய
கத்தில்	 மைறத் க்ெகாண் 	 வயிற்றில்	 ’mudpack’	 ைவத் க்ெகாண்

ப த் க்ெகாள்கிறார்.	 கா -	 ஆபா	 இ வ ம்	 காைல	 பி த் 	 வி கின்றனர்.
காந்தி	 ேசவாகிராம்	 பிப்ரவரி	 1	அன் 	ெசல்கிறாரா	 என	 நி பர்	ஒ வர்	 ேகட்டார்.
யார்	 ெசான்ன 	 என	 காந்தி	 ம 	 ேகள்வி	 ேகட்கிறார்.	 பத்திரிைக	 ெசய்தி	 என
நி பர்	 ற	அ 	எந்த	காந்தி	எனத்	ெதரியவில்ைல	என	காந்திஜி	பதில்	த கிறார்.

மதியம்	 மணி	 1	 அளவில்	 சாந்த மார்	 ெமாரார்ஜி	 எ ம்	 தயாளர்	 காந்திைய
பார்க்கவந்தார்.	 மகாேதவ	 ேதசாயின்	 வாழ்க்ைக	 வரலா 	 ஒன்
ெவளியாகேவண் ம்-	 அவர 	 ைடரிக் றிப் கள்	 எ ட்	 ெசய்யப்படேவண் ம்
என்றார்	 காந்திஜி.	 அதற்கான	 நிதிச் ைம	 பற்றி	 விவாதித்தேபா 	 அச்ெசலைவ
தான்	 ஏற்பதாக	 சாந்த மார்	 ெமாரார்ஜி	 ெசால்கிறார்.	 மகாேதவ	 ேதசாயின்
ெந நாைளய	 நண்பர்	 நரகரி	 பரிக்	 உடல்நலம்	 பாதிக்கப்பட்ட	 நிைலயில்	 ஆசிரம
நண்பர்	 சந்திரேசகர்	 க்லா	 இவ்ேவைலகைள	 ெசய்யலாம்	 என	 காந்திஜி
ெசால்கிறார்.	 சந்திர	 சங்கர்	 க்லா டன்	 மஷ் வாலாைவ ம்	 இவ்ேவைலயில்
ேசர்த் க்ெகாள்ளலாம்	என	ெசால்லப்ப கிற .

மதியம்	 1.30க் 	 பிரிஜ்	 கி ஷ்ணா	 மாஸ்டர்	 தாராசிங்	 ேகாபமான	 அறிக்ைகைய
ப த் க்காட் கிறார்.	 காந்திஜி	 அைனத்திலி ந் ம்	 விலகி	 இமயமைல	 ெசன்
ஓய்ெவ க்கட் ம்	என	அதில்	காட்டமாக	ெசால்லப்பட் ந்த 	 .	பிற 	ெகாஞ்சம்
காரட்	 எ மிச்ைச	 ஜூஸ்	 தரப்ப கிற .	அகதிகள்	 சிலர்	 சந்திக்கின்றனர்.	 பிரிஜ்
கி ஷ்ணாவிடம்	அவர்களின்	 ேதைவகைள	 ேகட்டறி மா 	 ெசால்கிறார்.	அ த்
அலகாபாத்	கலவரம்	 றித்த	அறிக்ைக	காந்திஜிக் 	ப த் க்காட்டப்ப கிற .

மதியம்	 2	 மணிக் 	 நண்பர்	 ஒ வைர	 பார்த் விட் 	 பிேரய க் ள்	 வ வதாக
ஆபா ம்	 ம ம்	 ெசால்லி	 ெசல்கின்றனர்	 மாைல	 உணைவ	 கல்யாண ந்தரம்
தந்ததாக	ெசால்கிறார்.

வழக்கமாக	 காந்திஜியின்	 ேபட் கள்	 மதியம்	 2.15க் 	 நடக் ம்.	 கழ்வாய்ந்த
ைகப்பைடகைலஞர்	மார்கெரட்	ேபார்க்	ஒயிட்	ைலப்	பத்திரிைகக்காக	காந்திஜிடம்



ேபட் 	 கண்டார்.	 அப்ெபண்மணி	 125	 வய 	 வாழ	 வி ப்பம்	 என்பீர்கேள	 எந்த
நம்பிக்ைகயில்	என்றார்.	 நம்பிக்ைக	இப்ேபா 	இல்ைல	என	ஆச்சரியப்ப த் ம்ப
பதிைல	 தந்தார்	 காந்திஜி.	 உலகில்	 நடக் ம்	 ெகா ைமகள்	 காரணமாக,	இ ளில்
வாழ	நான்	வி ம்பவில்ைல	என்றார்.

அ த் 	 ேபராசிரியர்	 என்	 ஆர்	 மல்கானி	 வந்தார்.	 அவர்	 பாகிஸ்தானின்	 சிந்
ப தியில்	 இந் க்களின்	 யைர	 எ த் ைரத்தார்.	 நான்	 ெசால்வைதக்
ேகட் ந்தால்	இைவ	தவிர்க்கப்பட் க் ம்.	 நான்	 ேப வ 	இப்ேபா 	எவரிட ம்
ேபாவதில்ைலேய.	 ஆனா ம்	 நான்	 உண்ைம	 என	 நிைனப்பைத	 ெசால்லிேய
வ கிேறன்	 என்றார்	 காந்திஜி.	 நான்	 வழக்ெகாழிந்தவனாக	 (	 back	 number)
இ க்கிேறன்	என்றார்.	 பிேரய க் 	 ன்னர்	 பாப்	 ஸ் ம்	சன்	 பி	 பி	சி	சார்பில்	சில
ேகள்விகைள	 ெகா த்தி ந்தார்.	வரலாற் 	ஆசிரியர்	 ராதா மார்	 கர்ஜி	வந்
தான்	எ திய	 த்தகம்	ஒன்ைற	த கிறார்.	ைபசனிடம்	ெசால்லி	பயணத்திற் 	ேபரா
கர்ஜியின்	 த்தகத்ைத	ைவக்கச்ெசால்கிறார்	காந்திஜி.

டாக்டர்	 	 சில்வா	 சிேலான்	 பிரதிநிதி	 தன 	 மக டன்	 வ கிறார்.	 தங்களின்
பிப்ரவரி	4க்கான	 தந்திரம்	 றித் 	ெசய்தி	ஒன்ைற	ேகட்டார்.	அவரின்	மக க்
காந்தி	ஆட்ேடாகிராப்	 ேபாட்டார்.	அ தான்	அவரின்	 கைடசி	ஆட்ேடாகிராப்	ஆக
அைமந்த 	என	ஸ் பன்	பதி 	ெசய்கிறார்.	இரண் 	பஞ்சாபியர்கள்	ஹரிஜன்களின்
அவதி	 றித் 	காந்தியிடம்	எ த் 	ெசான்னார்கள்.

மதியம்	 3	மணிக் 	வந்த	 ேபராசிரியர்	ஒ வர்	 நீங்கள்	 ேபாதிப்பைதத்தான்	 த்தர்
ேபாதித் ள்ளார்	 என்றார்.	 3.15க் 	 பிரஞ் 	 ைகப்படகைலஞர்	 ஆல்பம்	 ஒன்ைற
தந்தார்..	 அ த் 	 சீக்கியர்கள்	 சிலர்	 வந் 	 பிப்ரவரி	 15	 அன் 	 மாநாட் ற்
தைலவர்	 ஒ வைரத்தர	 ேவண் னர்.	 ராேஜந்திர	 பிரசாத்	 அவர்கைள
அைழத் க்ெகாள் ங்கள்	 என்கிறார்	 காந்திஜி.	 பேடல்	 வ வார்	 எனச்ெசால்லி
மாைல	4	மணி டன்	ேபட் ைய	 த் க்ெகாள்கிறார்.

பேடல்	வந்தேபா 	 பாத் மில்	இ ந்தார்	காந்திஜி.	ம நாள்	சனிக்கிழைம	வார்தா
ெசல்ல	 பயண	 ஏற்பா 	 ெசய்திட	 மீண் ம்	 என்பைத	 பிரிஜ்	 கி ஷ்ணாவிடம்
நிைன ட் கிறார்.	வார்தா	வ வ 	 றித் 	தந்தி	அ ப்பட் மா	எனக்ேகட்டதற்
எதற் 	 வீண்	 ெசல .	 பிேரய க் 	 பின்னர்	அறிவித்தால்	வாெனாலி	 ெசய்தியாக
அ 	ேபாய்வி ம்	என்கிறார்.

காந்திஜி	 பேட டன்	 உைரயாடத்	 வங்கிவிட்டார்.	 பேடேலா	 ேந ேவா
அைமச்சரைவயிலி ந் 	 விலகிெகாள்ளேவண் ம்	 என	 நிைனத்ேதன்.
ெமளண்ட்ேபட்டன்	 இ வ ம்	அவசியமானவர்கள்	 என்றார்.	 பிரச்சைன	 இ க் ம்
என்றால்	 வார்தா	 ேபாவைத	 தள்ளிக் ட	 ேபாடலாம்,	 பிேரயரில்	 இ 	 றித்
ெசால்லவி ம் கிேறன்	என	பேடலிடம்	ெதரிவித்தார்.



கத்தியவார்	 தைலவர்கள்	 வந் 	 காந்திஜிைய	 பார்க்கேவண் ம்	 எனக்
ேகா கிறார்கள்.	 காந்தியிடம்	 ம 	 ெதரிவிக்கிறார்.	 நான்	 உயி டன்	 இ ந்தால்
பிேரய க் 	 பின்னர்	 பார்க்கலாம்	 என	 காந்திஜி	 ெசால்லி	 அ ப் கிறார்.
காந்திஜிக் 	அப்ேபா 	ஆட் ப்பால்,	 காய்கறி	 ப்,	ஆரஞ் ,	 காரட்	 ஜூஸ்	 எனத்
த கின்றனர்.	 காந்திஜி	 தன 	 ராட்ைடையக்	 ேகட்கிறார்.	 அ 	 அவரின்	 கைடசி
ராட்ைட	 ற்றலாக	அைமகிற 	என ம்	ஸ் பன்	ெதரிவிக்கிறார்.

என்	 ேதபர்,	 ரசிகலால்	 பேரக்,	 வின்ெசண்ட்	 ஷீன்	ஆகிேயார்	 பின்னர்	 வந்ததால்
அன் 	காந்திஜிைய	பார்க்க யாமல்	ஏமாந்தனர்.

ேகாட்ேச	 தன 	 பைழயெடல்லி	 ரயில்நிைலய	 ஓய் 	 அைற	 6ல்	 தங்கியி ந்தார்.
இைண	 சதிகாரர்கள்	 ஆப்ேத	 விஷ் 	 கர்கேர	 ஆகியவர்க டன்	 அவர்
ேசர்ந் ெகாண்டார்.	 காந்திஜி	 பிேரயர்	 ேமைடக் 	 வ ம்ேபா 	 35	 அ

ரத்திலி ந் 	 ட ம்	என்கிற	நம்பிக்ைக	அவர்க க் 	இ ந்த .	ேகாட்ேச
டேவண் ம்.	 எவ ம்	 அைத	 த க்காவண்ணம்	 மற்ற	 இ வ ம்

பா காக்கேவண் ம்	 என்ப 	 திட்டம்.	 மதியம்	 கிளம்பி	 வ ம்	 பிர்லா	 மந்திர்
ெசல்கின்றனர்.	 மாைல	 4.30க் 	 திய	 காக்கி	 உைடைய	 ேகாட்ேச
அணிந் ெகாள்கிறார்..	காக்கி	ெவர்ச்ஸ்	காதி	ேபால்	நிகழ் 	இ ந்த 	என	ஸ் பன்
இைத	ெவளிப்ப த் கிறார்.	ஜகதிஸ்	பிரசாத்	என்பவரிடம்	ேகாட்ேச ம்	ஆப்ேத ம்
பிஸ்டைல	 	 500க் 	 வாலியரில்	 ெபற் 	 ெடல்லி	 வந்ததாக	 பியாரிலால்
ெதரிவிக்கிறார்..

பட்ேட டன்	 காந்திஜி	 உைரயா க்ெகாண் ந்தேபா 	 ஆபா ம்	 ம ம்
தி ம்பினர்.	அவர்கள்	பிேரய க் 	ேநரமானைத	மனிெபன்னிடம்	 ட் க்காட் னர்.
காந்திஜி	 பாத் மிற் 	 ெசன் 	 ேநர யாக	 பிேரயர்	ைமதானத்திற் 	 கிளம்பினார்.
மார்	 250	 எண்ணிக்ைகயில்	 மக்கள்	 யி ந்தனர்	 என்ப 	 கல்யாண ந்தரம்

த ம்	தகவல்.

பிேரயர்	 நிக ம்	 பிர்லா	 மாளிைக	 ைமதானத்தில்	 அன் 	 ஆயிரம்ேபர்	 திரண்
இ ந்ததாக	 ராம ர்த்தி	 அவர்களின்	 பதிவில்	 ெசால்லப்பட் ள்ள .	 காந்திஜி
வந் விட்டார்	 என	 ரல்கள்	 எழத் வங்கின.	 இ 	 ெபண்களின்	 ேதாள்கைள
ைணயாகக்	 ெகாண் 	 காந்தி	 ப்பாக	 நடந் 	 வந்தார்.	 அவ க்

இடப்பக்கத்தில்	தாம்	வந்ததாக	கல்யாண ந்தரம்	ெசால்கிறார்.	ஏன்	 ேநரமானைத
ெசால்லவில்ைல	 என	 அப்ெபண்கைள	 காந்தி	 க ந் ெகாண்ேட	 நடந்தார்..
காந்திஜியிடம்	 பிேரய க் 	 ேநரம்	 கடந் 	 வ வைத	 ட் ம்	 வண்ணம்	 தங்கள்
இ ப்பில்	 ஆ ம்	 க காரம்	 கண் ெகாள்ளப்படாமல்	 இ க்கிற 	 என்றார்	 ஆபா.
காந்திஜி	 அைத	 நான்	 ஏன்	 பார்க்கேவண் ம்.	 இரண் 	 ைடம்கீப்பர்கள்	 ஏன்
இ க்கிறீர்கள்	 என	வினவினார்.	 ேலட்	ஆகிவிட்ட .	இப்ப த்தான்	காரியங்கைள
ெசய்கிேறன்	 என	 காந்திஜி	 ெசான்னார்..	 மிக க்கியமான	 விவாதத்தில்



க்கிட் 	 ெசால்ல யவில்ைல	 என	 ம காந்தி	 பதில்	 ெசான்னார்.	 கட ேள
வந் 	த த்தா ம்	சரியான	ேநரத்தில்	தாதி	ம ந் 	தரவில்ைலெயனில்	ேநாயாளி
இறந் வி வார்	 என்றார்.	 ஒ நிமிடம்	 தாமதமாக	 பிேரய க் 	 வந்தா ம்
சங்கடமாக	உணர்கிேறன்	என்றார்	காந்திஜி.	இ 	அவர 	இ தி	சம்பாஷைனயாக
இ ந்த 	என	ராம ர்த்தி	ெசால்கிறார்.

காந்திஜி	 சில	 அ கள்	 நடந்தி ப்பார்.	 நா ராம்	 ேகாட்ேச	 தன 	 திட்டத்ைத
நிைறேவற்றிக்ெகாள்ளேவ	 ன்வ கிறார்	 என	 எவ ம்	 அறிந்தி க்கவில்ைல.
காலில்	 னிந் 	வணங்க	ேகாட்ேச	 யற்சிக்கிறார்.	காலதாமதமாக	ெசல்கிேறாேம
என்கிற	 பைதபைதப்பில்	 ஆபா	 வழிைய	 சரிெசய்ய	 யன்றார்.	 அம்மனிதன்
ரட் த்தனமாக	 ஆபாைவ	 தள்ளிவிட்டார்.	 ைகயில்	 இ ந்த	 எச்சிற்ப கம்,

ெஜபமாைல(spittoon,	rosary)	கீேழ	வி ந்தன.

ைகயில்	 எ த் க்ெகாண்ட	 பிஸ்டலால்	 ேகாட்ேச	 கிறார்.	 இரண் 	 ண் கள்
காந்திஜி	 மார்பின்	 வலப் றத்தி ம்	 ,	 ஒ 	 ண் 	 வயிற்றின்	 வலப் றத்தி ம்
பாய்ந்தன.	 அவ க் 	 வரலா 	 வித்தியாசமான	 ’நமஸ்காைர’	 நா ராம்
ேகாட்ேசவிடமி ந் 	ெசய்த 	என்கிறார்	ராம ர்த்தி.	காந்திஜியின்	கண்ணா ம்
காலணி ம்	கீேழ	வி ந்தன..

ேந 	 அ வலகத்திற் 	 தான்	 ெதாைலேபசியில்	 அைழத் 	 ெசய்திைய
ெசான்னதாக ம்,	 ட்டத்தில்	 ண் ய த் க்	 ெகாண் 	 காரில்	 ஏறி	 பட்ேடல்
வீட் ற் 	 ெசன் 	 ெசய்தி	 ெசான்னதாக ம்	 கல்யாண ந்தரம்	 ெதரிவிக்கிறார்.
காந்திஜி	 வீழ்ந்த	 இடத்தின்	 மண்ைண	 னிதமாக	 மக்கள்	 எ த்
ெசல்லத் வங்கினர்.	 அந்த	 இடம்	 பள்ளமாகிவிட்ட .	 ேஹ	 ராம்	 என	 அவர்	 றி
சாயவில்ைல	என ம்	கல்யாண ந்தரம்	ெதரிவிக்கிறார்.

பியாரிலால்	 பதிவில்	 இரண்டாவ 	 ன்றாவ 	 ண்ைட	 தாங் ம்வைர	 அவர்
கால்கள்	 வீழவில்ைல.	 அவர்	 ராமா	 ராமா	 என	 வீழ்ந்தார்	 எனத்
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .	 ராஜ்ேமாகன்	 காந்தி ம்	 ’ராம்	 ராம்’	 என்ேற	 னகினார்
என்கிற	பதிைவத்த கிறார்.

மக்க க் 	 ’நமஸ்ேத’	 ெசய்ய	 உயர்த்தியப 	 ஒ 	 கர ம்	 மற்ெறான் 	 ஆபா
ேதாள்மீ ம்	 வீழ்ந்த .	 சந்த்வாணி	 டாக்ட க் 	 ேபான்	 ெசய் ங்கள்	 என
ஓ வந்தார்.	 காந்திஜிக் 	 பின்னால்	 வந் ெகாண் ந்த	 ஹார் ங்ேக	 ெம க்கல்
கல் ரி	டாக்டர்	தன்	ம யில்	வீ ம்	காந்தியின்	உடைல	தாங்கி	தைலைய	ெம வாக
கீேழ	ைவத்தார்.	அவர்	அம ம்	ெமத்ைதயில்	அவைர	ெம வாக	 க்கி	வந்தனர்.

நீ ம்	ேத ம்	ெகா க்க	 யற்சித்தனர்.	வி ங்கவில்ைல.	உடன 	சாவாக	அ
இ ந்த .	 டாக்டர்	 பார்கவா ம்	 ேசாதித் விட் 	 10	 நிமிடம்	 ஆகிவியி க் ம்
என்றார்.	 ஆபா ம்	 ம ம்	 அலறி	 அ தனர்.	 ராம	 நாமம்	 உச்சரித்தனர்.	 சர்வ



மதங்களின்	பாடல்கைள	வந்த	சீக்கியர்,	இஸ்லாமியர்	மற்றவர்	பா னர்.

சர்தார்	 வந்தார்.	 பின்	 ேந 	 வந் 	 ேதம்பி	 அ தார்	 பேடல்	 அவைர
சமாதானப்ப த்தினார்.	 ேதவதாஸ்	 அ ெகாண்ேட	 வந்தார்.	 காந்தியின்
கரங்கைளப்	 பற்றிக்ெகாண் 	 அ தார்.	 ெமளலானா,	 ெஜய்ராம்தாஸ்,	 ராஜ் மாரி
அமிரித்,	 கி பளானி,	 ன்ஷி	 வந்தனர்.	 ெமளண்ட்ேபட்டன்	 ெமட்ராஸிலி ந்
விமானம்	 லம்	தி ம்பினார்.	ெமளண்ட்பாட்டன்	 ைழந்தேபா 	 ஸ்லீம்	ஒ வன்
ெகான் விட்டான்	 என	 எவேனா	 ஒ வன்	 ெசால்லக்ேகட் 	 ’ ட்டாள்	 ெகான்ற
இந் ’	என	அைனவ க் ம்	ெதரி ம்	என	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	உள்ேள	வந்தார்.

ேந 	 பேடல்	 இ வைர ம்	 ெமளண்ட்பாட்டன்	 அைழத் 	 நீங்கள்	 ஒன்றாக
ெசயல்படேவண் ம்	 என்ப 	காந்திஜியின்	கைடசிவி ப்பமாக	இ ந்த 	 என்றார்.
இ வ ம்	 அவரின்	 ேவண் ேகாள்	 ஏற் 	 வாெனாலியில்	 உைரயாற்றினர்.	 அவர
உடைல	 பதப்ப த்திைவக்கலாமா	 என்ற	 ேபச் 	 வந்தேபா 	 காந்திஜி
அைதவி ம்பமாட்டார்	 -	 எரி ட்டப்ப வைதேய	 வி ம்பினார்	 என	 அறிந்த
ெமளண்ட்பாட்டன்	அவர 	வி ப்பத்ைத	மதிப்ேபாம்	என்றார்.

அ ரங்கேசப்- க்ளக்	 சாைல	 சந்திப்பில்	 ேகாட்ேச	 ைவக்கப்பட் ந்தார்.	 சிலர்
அவைர	 தாக்கியி ந்ததால்	 இரத்தம்	 வழிந் ெகாண் ந்த .	 அவ க்
ைகவிலங் 	 இடப்பட் ந்த .	 தனக் 	 காந்திஜிைய	 ெகாைல	 ெசய்ததில்	 எந்த
வ த்த ம்	 இல்ைல,	 மற்றவற்ைற	 நீதிமன்றத்தில்	 ெதரிவிப்ேபன்	 என
பத்திரிைகயாளரிடம்	 ேகாட்ேச	 ெசால்லிக்ெகாண் ந்தார்.	 ேபாலீசார்	 அவரிடம்
யா ம்	 ெசல்லேவண்டாம்	 என	 த த்தனர்.	 ேகாட்ேசவிடம்	 Beretta	 automatic
பிஸ்ட ம்	 	400	பண ம்	இ ந்தன	என	ேபாலீஸ்	தரப்பில்	ெசால்லப்பட்ட 	என்கிற
பதிைவ	ராமச்சந்திர	 ஹா	ெசய் ள்ளார்.

காந்திஜி	 கதர் ணியில்	 ப க்கைவக்கப்பட் ந்தார்.	 எங் ம்	 மின்ெவளிச்சம்
பாய்ச்சப்பட் ந்த .	 மகாத்மா	 காந்திக் 	 ேஜ	 என்கிற	 ழக்க ம்	 அ ைக ம்
ேகட் க்ெகாண் ந்த ..	வி யற்காைல	 2	மணிக் 	அவரின்	உடைல	 ளிப்பாட்ட
எ த் 	 ெசன்றனர்.	 1919	 தேல	 காந்திஜி டன்	 பழக்கத்தில்	 இ ந்த	 பிரிஜ்
கி ஷ்ணா	தான்	 ளிப்பாட் னார்.	ஜனவரி	 மாதம்	 உைற ளிரில்	வி யற்காைல	 2
மணிக் 	 ஒ நா ம்	 காந்திக் 	 ெசய்யாத	 ளிர்நீரில்	 ளிப்பாட் வி கிேறாேம
எனச்	ெசால்லி	அ தார்.	இரத்தம்	 ேதாய்ந்த	அவர 	ஆைடைய	 ேமல்	கம்பளிைய
ேதவதாசிடம்	 தந்தார்.	 அைவ	 ெபாத்தல்க டன்	 இ ந்தன.	 வழக்கமான
அைரஆைட	 உ த்தப்பட்ட .	 அவர 	 ராமநாம	 ஜபமாைல,	 மாைலகள்
அணிவிக்கப்பட்டன.	 திலகம்	 இடப்பட்ட .	 சாவிற் 	 அஞ்சா 	 அவர்	 உறங் வ
ேபாலேவ	இ ந்த .

Ref:



1.	 The	Last	Phase	vol	2	Pyarelal

2.	 The	Last	Hours	Of	Mahatma	Gandhi	By	Stephen	Murphy

3.	 From	 The	 Pages	 of	 Hindu	 Mahatma	 Gandhi	 The	 Last	 200	 days	 V
Ramamurthy	Rtd	IAS

4.	 Gandhi	The	Years	That	Changed	The	World	1914-48	Ramachandra	Guha

5.	 Mohandas	A	True	Story	of	A	Man,	His	People	 and	 an	Empire	Rajmohan
Gandhi

6.	 The	Last	Day	Of	Mahatma	Gandhi	V	Kalyanam

ஆசிரியரின்	பிற	 ல்கள்

1.	 மார்க்சிய	தடங்கள்

2.	 ேராசாலக்ஸம்பர்க்

3.	 ேபாராளிகளின்	 ரல்

4.	 பகவத்கீைத	பன் கக்	 ரல்கள்

5.	 Trade	Justice	in	Telecom

6.	 Selected	Ides	of	O.P	Gupta

7.	 ெஹகல்	 வங்கி..

8.	 கார்க்கியின்	அரசியல்ெவளி

9.	 நவீன	சிந்தைனயின்	இந்தியப்	பன் கங்கள்

www.pattabiwrites.in

Ph	9443865366

FREETAMILEBOOKS.COM



�����������������	������	������	��������:

மின் த்தகங்கைளப்	ப ப்பதற்ெகன்ேற	ைகயிேலேய	ைவத் க்	ெகாள்ளக் ய	பல
க விகள்	 தற்ேபா 	 சந்ைதயில்	 வந் விட்டன.	 Kindle,	 Nook,	 Android	 Tablets
ேபான்றைவ	இவற்றில்	ெப ம்பங் 	வகிக்கின்றன.	இத்தைகய	க விகளின்	மதிப்
தற்ேபா 	 4000	 தல்	 6000	 பாய்	 வைர	 ைறந் ள்ளன.	 எனேவ
ெப ம்பான்ைமயான	மக்கள்	தற்ேபா 	இதைன	வாங்கி	வ கின்றனர்.

���������������	���������������:

ஆங்கிலத்தில்	 லட்சக்கணக்கான	 மின் த்தகங்கள்	 தற்ேபா 	 கிைடக்கப்
ெப கின்றன.	 அைவ	 PDF,	 EPUB,	 MOBI,	 AZW3.	 ேபான்ற	 வ வங்களில்
இ ப்பதால்,	அவற்ைற	ேமற் றிய	க விகைளக்	ெகாண் 	நாம்	ப த் விடலாம்.

����������	���������������:

தமிழில்	 சமீபத்திய	 த்தகங்கெளல்லாம்	 நமக் 	 மின் த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.	 ProjectMadurai.com	 எ ம்	 	 தமிழில்
மின் த்தகங்கைள	 ெவளியி வதற்கான	 ஒர்	 உன்னத	 ேசைவயில்	 ஈ பட் ள்ள .
இந்தக்	 	 இ வைர	 வழங்கி ள்ள	 தமிழ்	 மின் த்தகங்கள்	 அைனத் ம்
PublicDomain-ல்	உள்ளன.	ஆனால்	இைவ	மிக ம்	பைழய	 த்தகங்கள்.

சமீபத்திய	 த்தகங்கள்	ஏ ம்	இங் 	கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.

���������	 �����������	 �������	 �������
������?

அேமசான்	 கிண் ல்	 க வியில்	 தமிழ்	 ஆதர 	 தந்த	 பிற ,	 தமிழ்	 மின் ல்கள்
அங்ேக	 விற்பைனக் க்	 கிைடக்கின்றன.	 ஆனால்	 அவற்ைற	 நாம்	 பதிவிறக்க
இயலா .	ேவ 	யா க் ம்	பகிர	இயலா .

சமீபகாலமாக	பல்ேவ 	எ த்தாளர்க ம்,	பதிவர்க ம்,	சமீபத்திய	நிகழ் கைளப்
பற்றிய	 விவரங்கைளத்	 தமிழில்	 எ தத்	 ெதாடங்கி ள்ளனர்.	அைவ	 இலக்கியம்,
விைளயாட் ,	கலாச்சாரம்,	உண ,	சினிமா,	அரசியல்,	 ைகப்படக்கைல,	வணிகம்
மற் ம்	தகவல்	ெதாழில் ட்பம்	ேபான்ற	பல்ேவ 	தைலப் களின்	கீழ்	அைமகின்றன.

நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகச்	 ேசர்த் 	 தமிழ்	 மின் த்தகங்கைள	 உ வாக்க
உள்ேளாம்.

அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்	Creative	Commons	எ ம்	உரிமத்தின்



கீழ்	 ெவளியிடப்ப ம்.	 இவ்வா 	 ெவளியி வதன்	 லம்	 அந்தப்	 த்தகத்ைத
எ திய	 ல	ஆசிரிய க்கான	உரிைமகள்	சட்டரீதியாகப்	பா காக்கப்ப கின்றன.
அேத	 ேநரத்தில்	 அந்த	 மின் த்தகங்கைள	 யார்	 ேவண் மானா ம்,	 யா க்
ேவண் மானா ம்,	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

எனேவ	 தமிழ்	 ப க் ம்	 வாசகர்கள்	 ஆயிரக்கணக்கில்	 சமீபத்திய	 தமிழ்
மின் த்தகங்கைள	இலவசமாகேவ	ெபற் க்	ெகாள்ள	 ம்.

���������������	 ����	 ������������������
��������������	��������	����������?

டா .

ஒவ்ெவா 	வைலப்பதி ம்	அதற்ெகன்ேற	ஒ சில	அ மதிகைளப்	ெபற்றி க் ம்.
ஒ 	 வைலப்பதிவின்	 ஆசிரியர்	 அவர 	 பதிப் கைள	 “யார்	 ேவண் மானா ம்
பயன்ப த்தலாம்”	 என் 	 றிப்பிட் ந்தால்	 மட் ேம	அதைன	 நாம்	 பயன்ப த்த

ம்.

அதாவ 	“Creative	Commons”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	வ ம்	பதிப் கைள	மட் ேம
நாம்	பயன்ப த்த	 ம்.

அப்ப 	 இல்லாமல்	 “All	 Rights	 Reserved”	 எ ம்	 உரிமத்தின்	 கீழ்	 இ க் ம்
பதிப் கைள	நம்மால்	பயன்ப த்த	 யா .

ேவண் மானால்	 “All	 Rights	 Reserved”	 என் 	 விளங் ம்	 வைலப்பதி கைளக்
ெகாண் க் ம்	 ஆசிரிய க் 	 அவர 	 பதிப் கைள	 “Creative	 Commons”
உரிமத்தின்	 கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	 நாம்	 நம 	 ேவண் ேகாைளத்	ெதரிவிக்கலாம்.
ேம ம்	 அவர 	 பைடப் கள்	 அைனத் ம்	 அவ ைடய	 ெபயரின்	 கீேழ	 தான்
ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்	உ திைய ம்	நாம்	அளிக்க	ேவண் ம்.

ெபா வாக	 ப் 	 பதி கைள	 	 உ வாக் ேவா க் 	 அவர்கள 	 பதி கள்	
நிைறய	வாசகர்கைளச்	 ெசன்றைடய	 ேவண் ம்	 என்ற	 எண்ணம்	இ க் ம்.	 நாம்
அவர்கள 	 பைடப் கைள	 எ த் 	 இலவச	 மின் த்தகங்களாக	 வழங் வதற்
	நமக்
அவர்கள்	 அ மதியளித்தால்,	 உண்ைமயாகேவ	 அவர்கள 	 பைடப் கள்
ெப ம்பான்ைமயான	 மக்கைளச்	 ெசன்றைட ம்.	 வாசகர்க க் ம்	 நிைறய
த்தகங்கள்	ப ப்பதற் க்	கிைடக் ம்

வாசகர்கள்	 ஆசிரியர்களின்	 வைலப்பதி 	 கவரிகளில்	 ட	 அவர்க ைடய
பைடப் கைள	 ேத க்	 கண் பி த் 	 ப க்கலாம்.	ஆனால்	 நாங்கள்	வாசகர்களின்



சிரமத்ைதக்	 ைறக் ம்	 வண்ணம்	 ஆசிரியர்களின்	 சிதறிய	 வைலப்பதி கைள
ஒன்றாக	 இைணத் 	 ஒ 	 	 மின் த்தகங்களாக	 உ வாக் ம்	 ேவைலையச்
ெசய்கிேறாம்.	 ேம ம்	 அவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	 த்தகங்கைள
“மின் த்தகங்கைளப்	 ப க்க	 உத ம்	 க விகள்”-க் 	 ஏற்ற	 வண்ணம்
வ வைமக் ம்	ேவைலைய ம்	ெசய்கிேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த	 வைலத்தளத்தில்தான்	 பின்வ ம்	 வ வைமப்பில்	 மின் த்தகங்கள்
காணப்ப ம்.

PDF	for	desktop,	PDF	for	6”	devices,	EPUB,	AZW3,	ODT

இந்த	 வைலதளத்திலி ந் 	 யார்	 ேவண் மானா ம்	 மின் த்தகங்கைள
இலவசமாகப்	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா 	 பதிவிறக்கம்(download)	 ெசய்யப்பட்ட	 த்தகங்கைள	 யா க்
ேவண் மானா ம்	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

இதில்	நீங்கள்	பங்களிக்க	வி ம் கிறீர்களா?	

நீங்கள்	 ெசய்யேவண் யெதல்லாம்	 தமிழில்	 எ தப்பட் க் ம்
வைலப்பதி களிலி ந் 	பதி கைள
எ த் ,	அவற்ைற	 LibreOffice/MS	Office	ேபான்ற	 wordprocessor-ல்	ேபாட் 	ஓர்
எளிய	மின் த்தகமாக	மாற்றி	எங்க க் 	அ ப்ப ம்.

அவ்வள தான்!

������	���	�������������	�����������:

1.	 ஒ சில	 பதிவர்கள்/எ த்தாளர்க க் 	அவர்கள 	 பைடப் கைள	 “Creative
Commons”	உரிமத்தின்கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	மின்னஞ்சல்	அ ப் தல்

2.	 தன்னார்வலர்களால்	 அ ப்பப்பட்ட	 மின் த்தகங்களின்	 உரிைமகைள ம்
தரத்ைத ம்	பரிேசாதித்தல்

3.	 ேசாதைனகள்	 ந் 	 அ மதி	 வழங்கப்பட்ட	 தரமான	 மின் த்தகங்கைள
நம 	வைலதளத்தில்	பதிேவற்றம்	ெசய்தல்

வி ப்ப ள்ளவர்கள்	 freetamilebooksteam@gmail.com	 எ ம்	 கவரிக்



மின்னஞ்சல்	அ ப்ப ம்.	

������	 �����������	 �����	 ����
����������������	����?

யா மில்ைல.

இந்த	 வைலத்தளம்	 க்க	 க்க	 தன்னார்வலர்களால்	 ெசயல்ப கின்ற	 ஒ
வைலத்தளம்	 ஆ ம்.	 இதன்	 ஒேர	 ேநாக்கம்	 என்னெவனில்	 தமிழில்	 நிைறய
மின் த்தகங்கைள	 உ வாக் வ ம்,	 அவற்ைற	 இலவசமாக	 பயனர்க க்
வழங் வ ேம	ஆ ம்.

ேம ம்	 இவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	 மின் த்தகங்கள்,	 ebook	 reader
ஏற் க்ெகாள் ம்	வ வைமப்பில்	அைம ம்.

��������������	 ����������
������������������	 ��������/����������	 ����
�����?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள்	 இத்திட்டத்தின்	 லம்	 எந்தவிதமான	 ெதாைக ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல.	 ஏெனனில்,	 அவர்கள்	 திதாக	 இதற்ெகன் 	 எந்தஒ
பதிைவ ம்		எ தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

ஏற்கனேவ	 அவர்கள்	 எ தி	 ெவளியிட் க் ம்	 பதி கைள	 எ த் த்தான்	 நாம்
மின் த்தகமாக	ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ 	 அவரவர்களின்	 வைலதளத்தில்	 இந்தப்	 பதி கள்	 அைனத் ம்
இலவசமாகேவ	 கிைடக்கப்ெபற்றா ம்,	அவற்ைறெயல்லாம்	 ஒன்றாகத்	 ெதா த்
ebook	 reader	ேபான்ற	க விகளில்	ப க் ம்	விதத்தில்	மாற்றித்	த ம்	ேவைலைய
இந்தத்	திட்டம்	ெசய்கிற .

தற்ேபா 	 மக்கள்	 ெபரிய	 அளவில்	 tablets	 மற் ம்	 ebook	 readers	 ேபான்ற
க விகைள	 நா ச்	 ெசல்வதால்	 அவர்கைள	 ெந ங் வதற் 	 இ 	 ஒ 	 நல்ல
வாய்ப்பாக	அைம ம்.

����	 ��������	 ������������	 ����������
�������	�������	������?

உள்ள .



பின்வ ம்	தமிழில்	உள்ள	வைலதளங்கள்	நகல்	எ ப்பதிைன	அ மதிக்கின்றன.

1.	 www.vinavu.com	

2.	 www.badriseshadri.in	

3.	 http://maattru.com	

4.	 kaniyam.com	

5.	 blog.ravidreams.net	

�������	 ���	 �������������	 CREATIVE	 COMMONS
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இதற் 	பின்வ மா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	அ ப்ப	ேவண் ம்.

< வக்கம்>

உங்கள 	வைலத்தளம்	அ ைம	[வைலதளத்தின்	ெபயர்].

தற்ேபா 	 ப ப்பதற் 	 உபேயாகப்ப ம்	 க விகளாக	 Mobiles	 மற் ம்	 பல்ேவ
ைகயி ப் க்	க விகளின்	எண்ணிக்ைக	அதிகரித் 	வந் ள்ள .

இந்நிைலயில்	 நாங்கள்	 http://www.FreeTamilEbooks.com	 எ ம்	வைலதளத்தில்,
பல்ேவ 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	ெவவ்ேவ 	 ைறகளின்	 கீழ்	ேசகரிப்பதற்கான
ஒ 	 திய	திட்டத்தில்	ஈ பட் ள்ேளாம்.	

இங் 	 ேசகரிக்கப்ப ம்	 மின் த்தகங்கள்	 பல்ேவ 	 கணிணிக்	 க விகளான
Desktop,ebook	 readers	 like	 kindl,	 nook,	 mobiles,	 tablets	 with	 android,	 iOS
ேபான்றவற்றில்	 ப க் ம்	 வண்ணம்	 அைம ம்.	 அதாவ 	 இத்தைகய	 க விகள்
support	 ெசய் ம்	 odt,	 pdf,	 ebub,	 azw	 ேபான்ற	 வ வைமப்பில்	 த்தகங்கள்
அைம ம்.

இதற்காக	 நாங்கள்	 உங்கள 	 வைலதளத்திலி ந் 	 பதி கைள	 ெபற
வி ம் கிேறாம்.	 இதன்	 லம்	 உங்கள 	 பதி கள்	 உலகளவில்	 இ க் ம்
வாசகர்களின்	க விகைள	ேநர யாகச்	ெசன்றைட ம்.

எனேவ	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள		பிரதிெய ப்பதற் ம்	அவற்ைற



மின் த்தகங்களாக	மாற் வதற் ம்	உங்கள 	அ மதிைய	ேவண் கிேறாம்.

இவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்களில்	கண் ப்பாக	ஆசிரியராக	 உங்களின்
ெபய ம்	 மற் ம்	 உங்கள 	 வைலதள	 கவரி ம்	 இடம்ெப ம்.	 ேம ம்	 இைவ
“Creative	 Commons”	 உரிமத்தின்	 கீழ்	 மட் ம்தான்	 ெவளியிடப்ப ம்	 எ ம்
உ திைய ம்	அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/	

நீங்கள்	எங்கைள	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.

e-mail	:	FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM	
FB	:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks	

G	plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948	

	

நன்றி.

ேமற் றியவா 	 ஒ 	 மின்னஞ்சைல	 உங்க க் த்	 ெதரிந்த	 அைனத்
எ த்தாளர்க க் ம்	அ ப்பி	அவர்களிடமி ந் 	அ மதிையப்	ெப ங்கள்.

ந்தால்	 அவர்கைள ம்	 “Creative	 Commons	 License”-ஐ	 அவர்க ைடய
வைலதளத்தில்	பயன்ப த்தச்	ெசால் ங்கள்.

கைடசியாக	 அவர்கள்	 உங்க க் 	 அ மதி	 அளித் 	 அ ப்பியி க் ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM	 எ ம்	 கவரிக்
அ ப்பி	ைவ ங்கள்.	

���	 ����������	 �������	 �������	 �����������
���������	����������	����	�������?

அவர்கைள ம்	அவர்கள 	பைடப் கைள ம்	அப்ப ேய	விட் விட	ேவண் ம்.

ஒ சில க் 	 அவர்க ைடய	 ெசாந்த	 யற்சியில்	 மின் த்தகம்	 தயாரிக் ம்
எண்ணம் ட	இ க் ம்.	ஆகேவ	அவர்கைள	 நாம்	 மீண் ம்	 மீண் ம்	ெதாந்தர
ெசய்யக்	 டா .

அவர்கைள	அப்ப ேய	விட் விட் 	அ த்த த்த	எ த்தாளர்கைள	ேநாக்கி	நம



யற்சிையத்	ெதாடர	ேவண் ம்.

	

���������������	�������	����	��������?

ஒவ்ெவா வர 	வைலத்தளத்தி ம்	 ைறந்தபட்சம்	 ற் க்கணக்கில்	 பதி கள்
காணப்ப ம்.	 அைவ	 வைகப்ப த்தப்பட்ேடா	 அல்ல 	 வைகப்ப த்தப்	 படாமேலா
இ க் ம்.	

நாம்	 அவற்ைறெயல்லாம்	 ஒன்றாகத்	 திரட் 	 ஒ 	 ெபா வான	 தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப த்தி	 மின் த்தகங்களாகத்	 தயாரிக்கலாம்.	 அவ்வா
வைகப்ப த்தப்ப ம்	 மின் த்தகங்கைள	 ப தி-I	 ப தி-II	 என் ம்	 ட
தனித்தனிேய	பிரித் க்	ெகா க்கலாம்.	

��������	������������	����?

இனம்,	பாலியல்	மற் ம்	வன் ைற	ேபான்றவற்ைறத்	 ண் ம்	வைகயான	பதி கள்
தவிர்க்கப்பட	ேவண் ம்.	

��������	��������	��������	������?

நீங்கள்	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	எங்கைளத்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.	

EMAIL	:	FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM		

Facebook:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks		

Google
Plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948		

��������������	�����������������	����?

	–	http://freetamilebooks.com/meet-the-team/	

	

SUPPORTED	BY

கணியம்	அறக்கட்டைள	http://kaniyam.com/foundation		
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�����	�������	–	Vision

தமிழ்	 ெமாழி	 மற் ம்	 இனக் க்கள்	 சார்ந்த	 ெமய்நிகர்வளங்கள்,	 க விகள்
மற் ம்	அறி த்ெதா திகள்,	அைனவ க் ம்		கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	கிைடக் ம்
ழல்

���	������		–	Mission

அறிவியல்	 மற் ம்	 ச கப்	 ெபா ளாதார	 வளர்ச்சிக் 	 ஒப்ப,	 தமிழ்	 ெமாழியின்
பயன்பா 	 வளர்வைத	 உ திப்ப த் வ ம்,	அைனத் 	அறி த்	 ெதா திக ம்,
வளங்க ம்	கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	அைனவ க் ம்	கிைடக்கச்ெசய்த ம்.

	

���������	��������

கணியம்	மின்னிதழ்	–	kaniyam.com

கிரிேயட் வ்	 காமன் 	 உரிைமயில்	 இலவச	 தமிழ்	 மின் ல்கள்	 –
FreeTamilEbooks.com
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உைர	ஒலி	மாற்றி	–		Text	to	Speech

எ த் ணரி	–	Optical	Character	Recognition

விக்கி லத் க்கான	எ த் ணரி

மின் ல்கள்	கிண் ல்	க விக் 	அ ப் தல்	–	Send2Kindle

விக்கிப்பீ யாவிற்கான	சி 	க விகள்

மின் ல்கள்	உ வாக் ம்	க வி

உைர	ஒலி	மாற்றி	–	இைணய	ெசயலி

சங்க	இலக்கியம்	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஐஒஎஸ்	ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய	 ெமாழிக க்ககான	 விக்கி லம்
மின் ல்கள்	பதிவிறக்கப்	பட் யல்

FreeTamilEbooks.com	 –	 Download	 counter	 மின் ல்கள்	 பதிவிறக்கப்
பட் யல்

	

������	����������/��������������

	

விக்கி	 லத்தில்	 உள்ள	மின் ல்கைள	ப திேநர/ 	 ேநரப்	பணியாளர்கள்
லம்	விைரந் 	பிைழ	தி த் தல்

	 ேநர	 நிரலைர	 பணியமர்த்தி	 பல்ேவ 	 கட்டற்ற	 ெமன்ெபா ட்கள்
உ வாக் தல்

தமிழ்	NLP	க்கான	பயிற்சிப்	பட்டைறகள்	நடத் தல்

கணியம்	வாசகர்	வட்டம்	உ வாக் தல்



கட்டற்ற	 ெமன்ெபா ட்கள்,	 கிரிேயட் வ்	 காமன் 	 உரிைமயில்	 வளங்கைள
உ வாக் பவர்கைளக்	கண்டறிந் 	ஊக் வித்தல்

கணியம்	 இதழில்	 அதிக	 பங்களிப்பாளர்கைள	 உ வாக் தல்,	 பயிற்சி
அளித்தல்

மின் லாக்கத் க் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

எ த் ணரிக் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

தமிழ்	ஒலிேயாைடகள்	உ வாக்கி	ெவளியி தல்

OpenStreetMap.org	 ல	் உள்ள	 இடம்,	 ெத ,	 ஊர்	 ெபயர்கைள	 தமிழாக்கம்
ெசய்தல்

தமிழ்நா 	 வைத ம்	OpenStreetMap.org	ல்	வைரதல்

ழந்ைதக்	கைதகைள	ஒலி	வ வில்	வழங் தல்

Ta.wiktionary.org	ஐ	ஒ ங் ப த்தி	API	க் 	ேதாதாக	மாற் தல்

Ta.wiktionary.org	க்காக	ஒலிப்பதி 	ெசய் ம்	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	எ த் ப்	பிைழத்தி த்தி	உ வாக் தல்

தமிழ்	ேவர்ச்ெசால	்கா ம்	க வி	உ வாக் தல்

எல்லா	 FreeTamilEbooks.com	 மின் ல்கைள ம்	 Google	 Play	 Books,
GoodReads.com	ல்	ஏற் தல்

தமிழ்	தட்டச் 	கற்க	இைணய	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	 எ த ம்	 ப க்க ம்	 கற்ற	 இைணய	 ெசயலி	 உ வாக் தல்	 (
aamozish.com/Course_preface	ேபால)

	

ேமற்கண்ட	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கைள	 உ வாக்கி	 ெசயல்ப த்த	 உங்கள்
அைனவரின்	ஆதர ம்	ேதைவ.	உங்களால்	எவ்வாேற ம்	பங்களிக்க	இய ம்	எனில்
உங்கள்	 விவரங்கைள	 	 kaniyamfoundation@gmail.com	 க் 	 மின்னஞ்சல்
அ ப் ங்கள்.
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கணியம்	 அறக்கட்டைளயின்	 ெசயல்கள்,	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்
அைனவ க் ம்	 ெபா வானதாக ம்,	 100%	 ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம்
இ க் ம்.இந்த	இைணப்பில்	ெசயல்கைள ம்,	இந்த	இைணப்பில	்மாத	அறிக்ைக,
வர 	ெசல 	விவரங்க ட ம்	காணலாம்.

கணியம்	 அறக்கட்டைளயில்	 உ வாக்கப்ப ம்	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்	 கட்டற்ற
ெமன்ெபா ட்களாக	 ல	 நிர டன்,	 GNU	 GPL,	 Apache,	 BSD,	 MIT,	 Mozilla
ஆகிய	 உரிைமகளில்	 ஒன்றாக	 ெவளியிடப்ப ம்.	 உ வாக்கப்ப ம்	 பிற	 வளங்கள்,
ைகப்படங்கள்,	 ஒலிக்ேகாப் கள்,	 காெணாளிகள்,	 மின் ல்கள்,	 கட் ைரகள்
யா ம்	யாவ ம்	பகி ம்,	பயன்ப த் ம்	வைகயில்	கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்
இ க் ம்.

��������

உங்கள்	 நன்ெகாைடகள்	 தமி க்கான	 கட்டற்ற	 வளங்கைள	 உ வாக் ம்
ெசயல்கைள	சிறந்த	வைகயில்	விைரந் 	ெசய்ய	ஊக் விக் ம்.

பின்வ ம்	 வங்கிக்	 கணக்கில்	 உங்கள்	 நன்ெகாைடகைள	 அ ப்பி,	 உடேன
விவரங்கைள	kaniyamfoundation@gmail.com	க் 	மின்னஞ்சல்	அ ப் ங்கள்.	

Kaniyam	Foundation
Account	Number	:	606	1010	100	502	79

Union	Bank	Of	India
West	Tambaram,	Chennai
IFSC	–	UBIN0560618

Account	Type	:	Current	Account

	

UPI	�������������	QR	Code



	

றிப் :	 சில	 UPI	 ெசயலிகளில்	இந்த	 QR	 Code	 ேவைல	 ெசய்யாமல்	 ேபாகலாம்.
அச்சமயம்	ேமேல	உள்ள	வங்கிக	்கணக் 	எண்,	IFSC	code	ஐ	பயன்ப த்த ம்.

Note:	Sometimes	UPI	does	not	work	properly,	 in	 that	case	kindly	use	Account
number	and	IFSC	code	for	internet	banking.
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